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Tuloratkaisu ei paljon 
mieltä lämmitä
Kuvassa olevat Helsingin ja Uudenmaan Metallin Vaikuttajat suhtautuivat  

kokouksessaan varsin kriittisesti solmittuun sopimusratkaisuun. 

Useimmat olivat kuitenkin valmiit hyväksymään sen siinä toivossa, että 

työllisyystilanteeseen saataisiin parannus.
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pääkirjoitus
Turja Lehtonen:

”Jos kasvusopimus 
olisi kaadettu, 

kaikki pohjatyö 
olisi mennyt 
hukkaan.”

Keskitetyn ratkaisun yleiskorotus oli neuvotteluissa läpimurto. Olimme viimeksi neljä päivää 
lakossa sitä varten, muistuttaa Metalliliiton vasemmistoryhmän vetäjä Turja Lehtonen.

TES-neuvottelujen tulosta on 
tarkasteltava kokonaisuutena
Metalliliiton vasemmistoryhmän 
vetäjän Turja Lehtosen mukaan tek-
nologiateollisuuden uusi työehtoso-
pimus edistää työssä jaksamista ja 
selkeyttää vuokratyön ehtoja. Raha 
ei ollut neuvotteluissa ratkaiseva 
tekijä. 
Metalliliiton valtuusto hyväk-
syi lokakuun puolessavälissä 
teknologiateollisuuden uuden 
työehtosopimuksen. Metallilii-
ton vasemmistoryhmän vetäjän 
Turja Lehtosen mukaan sopimus 
sisältää muun muassa vuokra-
työehtoja selkeyttäviä ja työssä 
jaksamista edistäviä elementte-
jä. 

Sopimuksen mukaan vuok-
ratyöntekijöiden käytön vuoksi 
ei saa lomaut-
taa tai irtisanoa 
omaa henkilös-
töä. Aloitetut 
lomautukset on 
keskeytettävä 
ennen kuin voi 
ottaa vuokra-
työvoimaa. 

Neuvotteluissa sovittiin 
myös, että työnantaja ja 58 vuot-
ta täyttänyt työntekijä käyvät 
keskustelun ikääntyneen työn-
tekijän työssä jatkamista tuke-
vista toimenpiteistä. Työnantaja 
ja 58 vuotta täyttänyt työntekijä 
voivat myös vuosittain sopia, 
että ansaittu palvelusvuosilisä 
tai sen osa vaihdetaan vastaa-
vaan vapaaseen.  

Vastedes voidaan niin ikään 
paikallisesti sopia, että enintään 
kolmen vuorokauden sairaus-
poissaolosta riittää työntekijän 

oma ilmoitus. 
TES-neuvottelujen pohja-

na ollutta työllisyys- ja kasvu-
sopimusta kritisoitiin alhaisen 
palkankorotustasonsa vuoksi. 
Työmarkkinakeskusjärjestöt so-
pivat, että ensimmäinen yleis-
korotus on 20 euroa kuussa ja 
toinen 0,4 prosenttia. 

– Raha ei ollut neuvotteluis-
sa ratkaiseva tekijä. Pelkona oli 
valtiovallan lupaamien toimien 

menettäminen 
tilanteessa, jossa 
metallialan työt-
tömien määrä on 
l isääntymässä 
tuhansilla, Leh-
tonen sanoo. 

Keskusjärjes-
töjen neuvotteleman työllisyys- 
ja kasvusopimuksen myötä työt-
tömien asema helpottuu, kun 
työttömyyspäivärahan omavas-
tuuaika lyhenee ja työtön saa 
oikeuden tienata kuussa 300 
euroa ilman, että se vaikuttaa 
työttömyysturvaan. 

– Pitää muistaa, että työn-
antajapuoli vastusti henkeen 
ja vereen ylipäätään minkään 
keskitetyn ratkaisun syntymistä. 
Se, että keskitettyyn ratkaisuun 
saatiin yleiskorotus, oli neuvot-
teluissa läpimurto. Olimme vii-
meksi neljä päivää lakossa sitä 

varten, että saisimme palkanko-
rotukset yleiskorotuksina. 

 

Heikennysesitykset 
torjuttiin 

Työnantajapuoli yritti Lehtosen 
mukaan saada neuvotteluissa 

läpi useita heikennyksiä.
 – Työnantajapuoli lähti siitä, 

että sairauslomaan tulee päivän 
karenssi ja että pekkaspäivät 
ja palvelusvuosipalkkiot poiste-
taan kokonaan. Heikennysesi-
tykset torjuttiin ja palautettiin 
sinne, minne ne kuuluvatkin. 

Lehtonen toivoo, että pienis-
tä palkankorotuksista purnaa-
misen sijaan TES-neuvottelujen 
tulosta tarkasteltaisiin kokonai-
suutena. Moniin laadullisiin asi-
oihin saatiin parannusta.   

– Ammattiliittojen pitää vä-
littää muustakin kuin palkoista. 
Jos haluamme vaikuttaa ulko-
parlamentaarisesti sellaisiin asi-
oihin, joihin eduskunnan sisäiset 
voimasuhteet eivät riitä, tämä 
korostuu entisestään. 

Tämän jutun tekohetkellä 
SAK:laisessa kentässä oli vielä 
lukuisia aloja, joilla sopimusneu-
vottelut olivat kesken. Lehtonen 
kuitenkin uskoo, että kasvu- ja 
työllisyyssopimuksen pohjalta 
syntyneet työehtosopimukset 
saavuttavat tarpeeksi laajan 
kattavuuden.

TEKSTI ANNI TURUNEN

Turja Lehto-
nen esit-
teli uutta 
sopimus-
ratkaisua  
Helsingin ja 
Uudenmaan 
Metallin 
Vaikuttajien 
tilaisuudessa 
Hyvinkään 
Järjestöta-
lolla.

Sairauslomien omailmoituskäy-
tännöstä saatiin vihdoin kirjaus 
Teknologiateollisuuden työeh-
tosopimukseen, vaikkakin vain 
paikallisen sopimisen mallina. 
Tämä malli on jo pitkään ollut 
käytäntö toimihenkilöiden osal-
ta. Omailmoituskäytäntö on 
viime vuosina otettu käyttöön 
usealla työpaikalla, myös teh-
dastyöntekijöiden puolella hyvin 
kokemuksin.

Siksi ihmetyttääkin miksi 
työnantajaliitto suhtautuu tähän 
käytäntöön niin vastahakoisesti. 
Työnantajalle tästä käytännöstä 
on syntynyt monissa paikoissa 
selkeitä säästöjä, työterveys-

Sairauslomien omailmoitus-
käytännössä molemmat 
osapuolet voittavat

huollon käyntimaksujen jäädes-
sä pois sitä käytettäessä. Myös 
sairauspoissaolojen päivien 
määrä on vähentynyt, koska 
ollaan poissa vain tarpeellisel-
ta tuntuvat päivät, eli ei niitä, 
mitä lääkäri tai terveydenhoitaja 
määrää.

Työehtosopimusta solmies-
sa, jokaiselle mahdolliselle asi-
alle lasketaan tarkkaan kustan-
nusvaikutus. Voisikin leikkisästi 
ajatella, että työnantajapuolen 
pitäisi maksaa meille työnteki-
jöille siitä, että suostumme ot-
tamaan käyttöön omailmoitus-
käytännön.

Mutta kun ihan toisissaan ol-

laan, niin molemmat osapuolet 
hyötyvät tästä järjestelmästä. 
Työnantajat säästyvissä kustan-
nuksissa, ja työntekijät siinä, 
että tässä heitä uskotaan ja 
luotetaan kuten pitääkin. Siksi 
olisikin suotavaa, että tämä käy-
täntö otettaisiin käyttöön kai-
killa työpaikoilla. Tässä on kyse 
myös luottamuksesta, sillä kyllä 
me työntekijät olemme sen ar-
voisia.

JoUNI LINdEN

METALLIN LIITTovALTUUSToN JäSEN

METALLIN Ao.8:N pUhEENJohTAJA

pääLUoTTAMUSMIES

www.JoUNI-LINdEN.NET

Metallin Vaikuttajat ovat innokkaasti tehneet yhteistä lehteäm-
me, tuoden omia ajatuksiaan esille avoimesti ja rohkeasti. On 
hyvä pohtia asioita myös kirjoittaen ja siinä samalla on mahdol-
lisuus myös antaa lukijoille uutta pohdittavaa. 

Paljon huomiota saanut Työllisyys- ja kasvusopimus on esillä 
useissa kirjoituksissa. Yksi tärkeimmistä sopimuksen päätöksis-
tä, lienee yleiskorotukset ja niiden oikeudenmukaisuus.

Metalliliiton 21 liittokokous linjasi päätöksiä, joiden piti tukea 
jäsenistön hyvinvointia. Linjaus palkankorotuksista oli selkeä:

Metalliliitto taistelee ja neuvottelee yhteisen palkkakehityk-
sen takaavia yleiskorotuksia, huolehtii jäsentensä reaaliansioi-
den ja ostovoiman parantamisesta.

Näin ei ole toimittu. Nyt sovittu 20 € tai 12 senttiä/h ja 0.4% 
1.3.2015 eivät tuo ostovoimaa eivätkä ole oikeudenmukaisia.

Huomioitavaa lisäksi on, että ne jäsenet jotka ovat määräai-
kaisissa työsuhteissa ja heille maksetaan taulukoiden mukaises-
ti, saavat mahdollisesti vain 8 senttiä/h. Usein nämä määräaikai-
set ovat juuri vuokratyöntekijöitä.

Miksi tehdään linjauksia jos jo tiedetään, että ne jäävät pel-
kiksi puheiksi ja pöytäkirjoihin täytteeksi. Onko ymmärrettävä, 
että halutaan toimia oikein, mutta ei osata toimia.

Jäsenistön pettymys on ollut oikeutettua ja sallittua. Mak-
samme jäsenmaksua olettaen että meillä on neuvottelijat jotka 
osaavat tehtävänsä. Ja neuvottelevat työehtosopimuksemme ja 
palkkojen ostovoimaa tukevasta yleiskorotuksista. 

Jää nähtäväksi auttaako metallityöntekijäin talkoohenki Suo-
men ylös kuopastaan, kun yhteisöverohelpotus ei sitä tehnyt.

Nyt tuleva palkka-ale johtaa verotulojen vähenemiseen ja os-
tovoiman heikkenemiseen ja sitä kautta lisää työttömyyttä.

Toivotan lukijoillemme antoisia lukuhetkiä lehtemme paris-
sa.

RAIJA-RIITTA LUIRo-pIIppo

Hyvä lukija!

Raija-Riitta Luiro-Piippo

Jouni Linden toteaa, että sairauslomien omailmoituskäytäntö pitäisi ottaa käyttöön kaikilla 
työpaikoilla.
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Ammattiliitot pitävät 
huolta myös työttömistä

Matti Mäkelä:

Metalliliiton liittosihteeri Matti Mäkelän mukaan Metalliliiton työttömyyskassasta työt-
tömyyskorvausta saavien määrä oli laskenut elokuussa kolmanneksen maaliskuusta. Uusiin irti-
sanomisiin on kuitenkin varauduttu.

On tärkeää saada uusia toimijoita työpaikoille. Läheskään kaikilla työpaikoilla ei ole vielä luottamusmiesorganisaatiota, sanoo 
Metalliliiton liittosihteeri Matti Mäkelä.

info

Metallin Vaikuttajat on Metalliliiton vasemmiston ja sitoutumattomien 
vaaliliitto, joka toimii jäsenten edunvalvonnan parantamiseksi ja tasavertaisen 
yhteiskunnan edistämiseksi.

Metalliliitto on voimakas, kun jäsenistö vaikuttaa aidosti liiton toiminnan 
suuntaan. Liitto mahdollistaa jäsenistön monipuolisen ja aktiivisen toiminnan.

Liiton linja syntyy erilaisista näkemyksistä. Päätöksenteossa on tärkeää 
kuunnella kaikkien mielipiteitä tasapuolisesti.

Metallin Vaikuttajat pitää näistä kiinni 
- Toimimme jäsenten kanssa, jäsenten parhaaksi 
- Kehitämme turvallista ja tasa-arvoista työelämää 
- Edellytämme työsuhteita ja palkkoja, joilla tulee toimeen

Tule mukaan vaikuttamaan Metalliliiton ja Metallin Vaikuttajien toimintaan!

Liiton vahvuus on meistä kiinni

Metalliliitto, kuten moni muukin 
ammattiliitto, kamppailee hiipu-
van jäsenmäärän kanssa. Viime 
vuoden lopulla liitolla oli runsaat 
152 000 jäsentä, kun vielä kaksi 
vuotta aiemmin jäseniä oli noin 
158 000.

– Jäsenmäärän lasku johtuu 
suurelta osin metalliteollisuu-
den työpaikkojen häviämisestä. 
Työpaikkoja on hävinnyt eri-
tyisesti elektroniikkateollisuu-
desta, Metalliliiton liittosihteeri 
Matti Mäkelä sanoo.

– Järjestäytyminen on si-
nänsä kunnossa, mutta olisi 
tärkeää saada uusia toimijoita 
työpaikoille mukaan. Sellaisia-
kin työpaikkoja on, joilla ei ole 
ollenkaan luottamusmiesorga-
nisaatiota.

Ammattiliittojen merkitys 
ei ole vähentynyt

Ammattiliittojen merkitys ei 
Mäkelän mukaan ole vähenty-
nyt nyky-yhteiskunnassa, vaan 
päinvastoin liittoja tarvitaan nyt 
huonoina aikoina entistä enem-
män.

– Puhutaan, että ammattilii-
tot eivät huolehtisi työttömistä. 
Se ei pidä paikkaansa. Silloin, 

kun esimerkiksi tehtiin raami-
ratkaisu, työttömyysturvaan tuli 

parannuksia. Irtisanomistilan-
teessa maksettava lomakorvaus 

siirsi aikaisemmin työttömyys-
korvauksen saamista. Niin kut-
sutusta työttömyyskorvauksen 
jaksotuksesta luovuttiin kuiten-
kin tämän vuoden alussa, mikä 
oli ammattiliittojen 
ansiota, Mäkelä 
muistuttaa.

Työttö miä hyö-
dyttävä parannus 
on myös se, että 
tuoreen työllisyys- 
ja kasvusopimuksen 
mukaan työttömyys-
päivärahan oma-
vastuuaika lyhenee 
seitsemästä päiväs-
tä viiteen.

Työttömyyskassa 
varautunut tilanteen 
muutoksiin

Mäkelä toimii myös Metallityö-
väen työttömyyskassan hallituk-
sen puheenjohtajana. Kassasta 
kuuluu hyviä uutisia.

– Kassasta maksettiin maa-

liskuussa työttömyyskorvauksia 
noin 18 500:lle. Elokuussa kor-
vausten saajia oli vain 12 500. 
Määrä oli siis noin 6 000 pie-
nempi, Mäkelä kertoo.

Muutos se-
littynee osit-
tain sillä, että 
lomautettujen 
määrä on vähen-
tynyt. Työpaik-
koja on myös 
täytynyt syntyä 
lisää, koska työt-
tömyys ei olisi 
muuten vähen-
tynyt.

– Työttömyyskassa on kui-
tenkin varautunut uusiin irtisa-
nomisiin. Tällä hetkellä kassan 
tilanne on erittäin hyvä, ja ha-
kemusten käsittelyaika on noin 
viikon.

TEKSTI ANNI TURUNEN

”Puhutaan, 
että 

ammattiliitot 
eivät huolehtisi 

työttömistä. 
Se ei pidä 

paikkaansa.”

Tällä hetkellä saattaa näyttää 
siltä, että koko Metalliliitto on 
keskittynyt pelkästään työehto-
sopimuksen aikaan saamiseen. 
Työehtosopimuksen neuvotte-
leminen on yksi liiton perusteh-
tävistä, mutta samanaikaisesti 
järjestöpuoli pyörii 
kuitenkin täysillä.

– Varaudumme 
koko ajan siihen, 
että neuvottelut 
voivat myös kariu-
tua. Järjestöllisiä 
toimia valmistellaan, jotta lak-
kokoneisto on kunnossa. Kah-
den vuoden takainen työtaistelu 
osoitti sen, miten tärkeää varau-
tuminen on, järjestöasiantuntija 
Ville-Petteri Risberg sanoo.

Syksy pitää vasemmistoryh-
män näkökulmasta TES-neu-
vottelujen lisäksi myös muita 
tärkeitä asioita sisällään. Edessä 
ovat ammattiosastojen toimi-
kuntien valinnat, työsuojeluvaa-
lit, sopimusalojen edustajiston 
vaalit sekä aluejärjestöjen koko-
usedustajien valinnat.

– Kun ammattiosastojen 

syyskokoukset järjestetään, toi-
von, että Metallin Vaikuttajat 
olisivat valmiita asettumaan eh-
dokkaaksi vastuullisille paikoille 
ammattiosastojen toimikunnis-
sa. Samoin toivon, että meidän 
ihmiset lähtevät rohkeasti eh-

dokkaiksi työ-
suojeluvaaleihin. 
Vaikuttaa voi 
vain olemalla 
mukana päätök-
senteossa, Ris-
berg muistuttaa.

Kun ryhmissä pohditaan esi-
tyksiä henkilöiksi, valinnoissa on 
hyvä ottaa huomioon paitsi toi-
minnan jatkuvuus myös uudis-
tuminen. Vahva ryhmätoiminta 
luo pohjan järjestötoiminnalle ja 
sitä kautta edunvalvonnalle.

Järjestöllistä ryhmätoimin-
taa varten on hankittu runsaasti 
materiaalia, jonka avulla voidaan 
parantaa ryhmän näkyvyyttä ja 
yhteenkuuluvuutta. Valikoimas-
ta löytyy esimerkiksi pipoja, hui-
veja ja pinssejä. Hinnan ei pitäisi 
olla este tuotteiden hankkimi-
selle.

Ville-Petteri Risberg:

Ryhmätoiminnasta potkua 
edunvalvontaan

Järjestämistyö edennyt 
hyvin Helsinki-
Uudellamaalla

Metalliliiton liittokokous päätti 
viime vuonna aloittaa suunni-
telmallisen järjestämistyön ko-
hentaakseen metallialan työnte-
kijöiden asemaa työpaikoilla ja 
houkutellakseen uusia ihmisiä 
ay-toimintaan mukaan.

– Järjestämistyö on alkanut 
siten, että Helsinki-Uudenmaan 
alueelle on palkattu kolme jär-
jestäjää ja Oulu-Lapin sekä Kymi-
Savo-Karjalan alueille kumpaan-
kin yksi. Muuten järjestämistyö-
tä tehdään vapaaehtoisvoimin. 
Etenkin Helsinki-Uudellamaalla 
järjestämistyö on lähtenyt liik-
keelle hyvin, Risberg kertoo.

– Tämä on sellainen projekti, 
joka kyllä tuottaa tulosta, kun-
han ammattiosastot ja muutkin 
suhtautuvat siihen oikealla men-
taliteetilla. Jäsenmäärän lasku 
on haaste, johon pitää pystyä 
vastaamaan.

Risbergin mukaan järjestä-
mistyötä halutaan ensi vuonna 

Kansan Sivistystyön Liitto KSL 
ry:n KSL-opintokeskus ja Me-
tallin Vaikuttajat ovat tehneet 
yhteistyötä jo useamman vuo-
den ajan. Moni Metallin Vaikut-
tajien jäsen on opiskellut KSL:n 
kursseilla joko yksin tai yhdes-
sä muiden ay-aktiivien kanssa. 
Olemmekin räätälöineet koulu-
tusta ja palveluitamme erityi-
sesti ammattiliittojen jäseniä 
ja ammattiosastojen tarpeita 
ajatellen. Tänä vuonna Metallin 
Vaikuttajat liittyi KSL:n jäseneksi 
– hyödynnä sinäkin siis palvelui-
tamme!

Kaipaako ammattiosastosi 
koulutusta?

Tarvitsetko sinä tai ammatti-
osastosi uutta osaamista tai 
lisäpotkua toimintaan? Haluat-
ko olla parempi neuvottelija tai 
innostavampi puheenjohtaja? 
Tai tarvitsetko apua sosiaalisen 
median hyödyntämisessä? Entä 
kaipaako ammattiosastosi pi-
dempiaikaista sparrausta?

Tarjoamme välineitä ja oppia 
esimerkiksi näihin tilanteisiin 
KSL:n avoimilla kursseilla ja 
tilauskoulutuksissa. Voimme 
myös räätälöidä koulutuksen 
ammattiosastonne tarpeisiin. 

KSL toteuttaa myös ammatillis-
ta lisäkoulutusta. Ota yhteyttä 
ja voimme miettiä, millainen 
koulutus tukee teidän ammat-
tiosaamisenne kehittämistä. 
Tutustu laajaan tarjontaamme ja 

hae järjestökoulutuksiin: www.
ksl.fi.

Hae tukea osaston 
opintotoimintaan

Järjestääkö ammattiosastosi 
kursseja, joihin kaipaatte talou-
dellista ja pedagogista tukea? 
KSL-opintokeskus tarjoaa apua 
kurssin suunnittelussa ja talou-
dellista tukea kurssin kulujen 
kattamiseen. Kursseiksi lue-
taan myös seminaarit tai muut 
koulutustapahtumat. Lisätietoa 
kurssin järjestämisestä KSL-
opintokeskuksen kautta saat 
verkkosivuiltamme.

Opintotoimintaa jo puoli 
vuosisataa

KSL on järjestöllisen koulutuk-
sen asiantuntija ja opintokeskus, 
joka ohjaa ja tukee vuosittain yli 
16 000 aikuisen opiskelijan op-
pimista. Viidenkymmenen vuo-
den aikana KSL:n toiminnassa 
on ollut mukana satoja tuhansia 

laajentaa.
– Projekti on liittokokous-

kauden mittainen, mutta siitä 
tulisi muodostua pysyvä toi-

Varaudumme koko ajan siihen, että neuvottelut voivat myös 
kariutua, joten lakkokoneiston on oltava kunnossa, sanoo 
järjestöasiantuntija Ville-Petteri Risberg.

”Vaikuttaa voi 
vain olemalla 

mukana 
päätöksenteossa.”

Järjestöasiantuntija Ville-Petteri Risberg kannustaa Metallin Vai-
kuttajia tavoittelemaan vastuullisia paikkoja ammattiosastojen 
toimikunnissa.

mintatapa. Järjestämistyö ei ole 
vain siihen erikseen nimettyjen 
henkilöiden vastuulla vaan se 
kuuluu meille kaikille.

KSL:ssa voit opiskella itsenäisesti 
tai yhdessä ammattiosastosi kanssa

info

Tutustu koulutusmahdollisuuksiin ja hae kursseille: 
www.ksl.fi.

Tykkää meistä: facebook.com/kslry

Suunnitellaan yhdessä ammattiosastollesi koulutusta! 
Ota yhteyttä KSL:n koulutuspäällikkö Anneliina Wevel-
siepiin, anneliina.wevelsiep@ksl.fi tai 050 590 0180.

Lisätietoa opinnollisen toiminnan tukemisesta kurssi-
sihteeri Niina Karilta, niina.kari@ksl.fi tai 040 669 4663.

KSL tarjoaa
monipuolista koulutusta

ihmisiä.
Koulutuksemme ja opinto-

kerhojemme sisällön pääpaino 
on järjestökoulutuksen, yhteis-
kunnallisen osaamisen ja kan-
salaisvaikuttamisen opinnoissa. 
KSL:n yksi tehtävä on kannustaa 
aktiivisia ja vaikuttajataitoisia 
ay-toimijoita kehittämään osaa-
mistaan entistä paremmaksi. 
Tarjoamme monipuolista koulu-
tusta muun muassa työelämä- 
ja yhteistyötaidoista, suullisesta, 
kirjallisesta ja verkkoviestinnäs-
tä, tieto- ja viestintätekniikasta 
ja työhyvinvoinnista.

Opintokokonaisuuksien pi-
tuudet vaihtelevat muutaman 
tunnin intensiiviopetuksesta 
jopa vuoden kestävään kou-
lutukseen. Koulutuksiamme 
järjestetään ympäri Suomea 
ja toimipisteitä on Helsingissä, 
Lahdessa, Oulussa ja Tampe-
reella. Omien kouluttajien lisäksi 
käytämme eri alojen asiantunti-
joita.

TEKSTI KSL / oUTI MoILANEN
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Metalliteollisuuden työntekijöitä 
kiusaavat monenlaiset ammat-
titaudit. Niistä yleisin on melu-
vamma. Työntekijöitä uhkaavat 
myös esimerkiksi kemikaaleille 
herkistyminen sekä tuki- ja lii-
kuntaelinsairaudet. Joka vuosi 
metallialalla sattuu myös vä-
hintään yksi kuolemaan johtava 
työtapaturma.

– Metalliteollisuuden työpai-
koilla on enempi poikkeus se, 
että jäädään normaalille työ-
eläkkeelle. Meillähän eläköidy-
tään aikaisemmin kuin useim-
milla muilla aloilla, sanoo Me-
talliliiton työympäristöpäällikkö 
Juha Pesola.

Työtapaturmien ja ammat-
titautien parasta hoitoa on en-
naltaehkäisy. Vaikka vastuu työ-
paikan turvallisuudesta on viime 
kädessä työnantajalla, myös 
työntekijöiden kannattaa pyrkiä 
vaikuttamaan omaan työympä-
ristöönsä.

– Siihen, millaisessa ympä-
ristössä tekee töitä vuosia tai 
mahdollisesti vuosikymmeniä, 
voi vaikuttaa ryhtymällä työsuo-
jeluvaltuutetuksi, Pesola muis-
tuttaa.

Uudet työsuojeluvaltuute-
tut valitaan työpaikoilla jälleen 

marras-joulukuussa. Pesti on 
kaksivuotinen.

Työsuojelukursseista 
runsas tarjonta

Metalliliiton rekisterissä on noin 
1 700 työsuojeluvaltuutettua. 
Pesola kertoo, että heistä vain 
noin puolella on tehtäväänsä 
koulutus. Määrä on hänen mie-
lestään aivan liian pieni.

– Meillä on loistavat koulu-
tusmahdollisuudet – sekä koulu-
tettavien että koulutuksen tarjo-
ajan näkökulmasta. Koulutukset 
järjestetään Murikassa Tampe-
reella ja työsuojeluvaltuutettu-
jen kaikki kulut ansionmenetyk-
set mukaan lukien korvataan.

Pesola kertoo, että liitto jär-
jestää vuosittain kymmeniä työ-
suojelukursseja.

– Osalla valtuutetuista voi 
olla kynnys lähteä viikon mittai-
seen koulutukseen. Työnantaja 
ei välttämättä siihen suostu. 
Olemme kuitenkin järjestäneet 
alueellisesti myös lyhytkestoi-
sempaa koulutusta.

Työsuojelun peruskurssilla 
opitaan selvittämään ja käsit-
telemään työpaikkojen terveys-
haittoja sekä käydään läpi hen-

kilöstön työsuojeluun liittyviä 
oikeuksia ja velvollisuuksia.

Työsuojeluasioista 
yhteydenottoja päivittäin

Työsuojelutilanne on metalliteol-
lisuudessa Pesolan mukaan po-
larisoitunut: Joillakin työpaikoilla 
työsuojelu otetaan vakavasti ja 
asiat hoidetaan hyvin. Näin on 
etenkin offshore-alalla, jossa 
yritysten liiketoiminta on kiinni 
siitä, että tehdään laadukasta 
jälkeä.

– Toi-
sessa ääri-
päässä ovat 
sitten yrityk-
set, joissa 
ei tapahdu mitään edistystä ja 
joissa ammattitauteja ja tapa-
turmien sattumista pidetään 
luonnollisena.

Pesola kertoo, että Metalli-
liitto saa työsuojeluun liittyviä 
yhteydenottoja päivittäin.

– Työsuojeluvaltuutettu saat-
taa esimerkiksi haluta varmistaa 
oman kantansa johonkin asiaan. 
Jos tilanne on vaikea ja kestänyt 

Juha Pesola:

Työsuojelu halvinta 
suunnittelupöydällä 

info

Työpaikoilla järjestetään työsuojeluvaalit marras–joulu-
kuussa työsuojeluvaltuutettujen ja -varavaltuutettujen 
valitsemiseksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

Jokaisella työpaikalla, jossa työskentelee vähintään 
kymmenen työntekijää, tulee valita työsuojeluvaltuu-
tettu ja kaksi varavaltuutettua. Myös pienempien työ-
paikkojen työntekijöillä on oikeus valita työsuojeluval-
tuutettu.

Äänioikeus ja mahdollisuus asettua ehdokkaaksi on kai-
killa työpaikan työntekijöillä.

Valitaan 
työsuojeluvaltuutettu

Metalliliitolla on noin 1 700 työsuojeluval-
tuutettua. Heistä vain noin puolet on hank-
kinut tehtäväänsä koulutusta, kertoo liiton 
työympäristöpäällikkö Juha Pesola.

pitkään, voimme mennä käy-
mään työpaikalla. Näin tapahtuu 
ehkä muutaman kerran vuodes-
sa.

Työsuojeluvaltuutetut ko-
kevat Pesolan mukaan yleensä 
tulevansa kuulluiksi työpaikoilla. 
Työnantaja ei kuitenkaan vält-
tämättä ryhdy kovin hanakasti 
työsuojelua parantaviin toimiin. 
Muutos voi olla pitkän tien ta-
kana.

– Melua ja käryä voi olla vai-
kea poistaa työpaikalta, jos ne 

syntyvät työvä-
lineistä ja itse 
työstä. Se ei 
kuitenkaan ole 
mitään työsuo-
jelua, että kai-

kille pannaan kuulosuojaimet 
päähän. Pitää miettiä pidem-
mälle, voisiko melua esimerkiksi 
vähentää paremmilla työkaluilla 
tai voisiko meluisan alueen eris-
tää.

– Työsuojelu on halvinta 
suunnittelupöydällä, kun mieti-
tään riskit etukäteen ja suunni-
tellaan työ oikein, Pesola sanoo.

Pesolan mielestä entisten 

työsuojelupiirien liittäminen 
aluehallintovirastoihin oli huono 
ratkaisu. Yhteydenotot viran-
omaisiin ovat hänen mukaan-
sa vähentyneet merkittävästi, 
koska ihmiset eivät enää tiedä, 
kehen ottaa yhteyttä.

– Työntekijät eivät tunnista 
omia oikeuksiaan eivätkä työ-
ympäristönsä riskejä. Työpai-
koilla tarvittaisiin myös sellaista 
viranomaisvalvontaa, että joku 
kävisi siellä säännöllisin väliajoin 
kertomassa näistä oikeuksista 
ja riskeistä.

Ammattiliittojen ja työnan-
tajapuolen yhteiseen Hyvä työ 
– pidempi työura -hankkeeseen 
on lähtenyt mukaan jo noin 60 
yritystä. Hankkeen tarkoitus on 
levittää hyviä käytäntöjä muun 
muassa ikääntyneiden työssä 
jatkamiseksi.

– Hanke on levinnyt hyvin ja 
antanut työpaikoilla uutta ryhtiä 
tekemiseen, Pesola kiittelee.

TEKSTI ANNI TURUNEN

Siihen, millaisessa ympäristössä tekee töitä vuosia tai mahdollisesti vuosikymmeniä, voi 
vaikuttaa ryhtymällä työsuojeluvaltuutetuksi, sanoo Metalliliiton työympäristöpäällikkö Juha 
Pesola.

”Työsuojeluun 
on loistavat koulutus-

mahdollisuudet.” 

info

Metallin Vaikuttajien 
kulmakivet
Metallin Vaikuttajien toiminta-ajatus, arvot, 
tavoitteet ja toimintatapa

1. Toiminta-ajatus

Metallin Vaikuttajat toimii jäsenten edunvalvonnan 
parantamiseksi laaja-alaisesti Metallityöväen Liiton 
yhteisesti hyväksyttyjen tavoitteiden puolesta. 
Aatepohjana on vasemmistolaisen työväenliikkeen 
arvomaailma ja toimintaperiaatteet. Jokapäiväisen 
edunvalvonnan lisäksi Metallin Vaikuttajat 
vaikuttaa kaikkialla yhteiskunnassa, missä tehdään 
palkansaajia koskevia päätöksiä.

2. Arvot

Metallin Vaikuttajien toiminnan kulmakivet 
ovat työväenhenkisyys, demokraattisuus, 
heikompien puolustaminen, yhteisvastuullisuus 
sekä ympäristön tulevaisuudesta huolehtiminen. 
Näiden lisäksi Metallin Vaikuttajien toimintaa ohjaa 
vahva näkemys oikeudenmukaisuudesta. Kaiken 
perustana on palkansaajien tekemä työ ja sen 
luoma hyvinvointi.

3. Tavoitteet

Metallin Vaikuttajien tavoitteena on 
jäsenten hyvinvointi. Jäsenten etujen 
valvonnan tulee perustua demokraattisiin 
arvoihin ja laajaan jäsenten kuulemiseen. 
Edunvalvonnan tehostamiseksi on parannettava 
luottamushenkilöiden oikeuksia, kehitettävä 
vuokratyövoiman käytön pelisääntöjä ja 
kansainvälistyvien yritysten valvontaa. Tavoitteena 
on myös nuorten ja naisten osuuden lisääminen 
liiton päätöksenteko-organisaatiossa. Näiden 
tavoitteiden toteutuminen onnistuu sitä paremmin, 
mitä merkittävämmän valtakirjan Metallin 
Vaikuttajat saa jäsenistöltä liittokokousvaaleissa.

4. Toimintatapa

Jäsenten aktiivinen toiminta työpaikka- ja 
aluetasolla on koko ammattiyhdistystoiminnan 
perusta. Metallin Vaikuttajat toimii yhdessä 
jäsenistön kanssa jäsenten hyväksi. Metallin 
Vaikuttajien sanat ja teot vastaavat toisiansa. 
Tavoitteena on avoimuus ja läpinäkyvyys kaikessa 
toiminnassamme.

Ota yhteyttä,  

hoidetaan  

vakuutuksesi  

kerralla  

kuntoon.

Olemme asiakkaidemme omistama keskinäinen vakuutusyhtiö ja teem-
me yhteistyötä erityisesti ammattiliittojen kanssa. Palvelemme puheli-
mitse numerossa 01019 5110 ma-pe 8-18 sekä osoitteessa www.turva.�

Vakuuttamisesta ei tarvitse tehdä vaikeaa. Pistetään vakuutusasiat 
kuntoon kotikäynnillä, vaikkapa kahvikupin äärellä keskustellen. 
Näin kaikki yksityiskohdat sekä tarpeet tulevat helpommin huo-
mioiduksi ja vakuutusturva saadaan mitoitettua juuri eikä melkein 
sopivaksi. Ota yhteyttä alueesi edustajaan ja sovi kotikäynti:

Anna meidän juosta puolestasi

Yhteyspäällikkö
Jouni Kaleva 0400 404 550
jouni.kaleva@turva.�
Helsinki-Uusimaa

• Metallin Vaikuttajanuoret toimivat Metalliliitossa 
ja koko yhteiskunnassa nuorten aseman parantami-
seksi.

• Vaikuttajanuoret ovat monipuolistamassa toimin-
taansa ja ensi vuodelle on suunnitteilla useampia 
alueellisia ja paikallisia tapahtumia.

• Tietoa tulevista tapahtumista saat Metallin Vaikut-
tajanuoret facebook-sivuilta. Siellä voit osallistua 
yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tehdä ehdotuksia 
toiminnan kehittämisestä.

• Metallin Vaikuttajanuoret toivottavat Hyvää Joulua 
ja työväenhenkistä, toiminnallista Uutta Vuotta.

Metallin nuori tule vaikuttamaan!
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Lakimuutos, eli 7 päivän ka-
renssin poistuminen, koskee 
sekä vuosiloman alkaessa että 
sen aikana sairaudesta, tapa-
turmasta tai synnytyksestä 
johtuvaa työkyvyttömyyttä. 
 Lomallaan sairastuneen tulee 
viipymättä antaa työnantajalle 
selvitys työkyvyttömyydestään 
ja pyytää vuosilomaansa siirret-
täväksi.

Vuosiloma on työntekijän 
pyynnöstä siirrettävä myöhem-
pään ajankohtaan ensimmäises-
tä sairauspäivästä alkaen.

Vuosiloman siirryttyä 
työntekijä on sairauslomalla. 
Karenssin poistuminen koskee 
vain lakisääteisiä lomia, ei siis 
ulotu työ- tai virkaehtosopi-
muksella sovittuihin pidempiin 
lomiin.

Tärkeää on erotella työvuo-
roluettelossa tms., mitä lomaa/
vapaata työntekijä kulloinkin 
pitää.

Työnantajan vuosilomakir-
janpidon oltava ajan tasalla.

Työkyvyttömyyden vuoksi 

Vuosilomapäivien siirto 
työkyvyttömyyden vuoksi
Seitsemän päivän karenssi poistuu. (VLL 25 §) 
Lakimuutos tuli voimaan 1.10.2013.

siirretyn vuosiloman ajankohta:
Työkyvyttömyyden (saira-

usloman) päätyttyä vuosiloma 
jatkuu ja päättyy alkuperäisen 
ilmoituksen mukaisesti.

Siirretty kesäloma annettava 
lomakaudella.

Siirretty talviloma annettava 
ennen seuraavan lomakauden 
alkua.

Jos edellä mainittu ei ole 
mahdollista, siirretty kesäloma 
voidaan antaa lomakauden jäl-
keen saman kalenterivuoden 
aikana ja talviloma seuraavan 
kalenterivuoden loppuun men-
nessä.

Jos loman antaminen ei 
edellä mainittunakaan aikana 
ole mahdollista, saamatta jäänyt 
loma voidaan korvata lomakor-
vauksella.

Karenssin poistuminen kos-
kee siis kaikkia 1.10.2013 jäl-
keen pidettäviä lakisääteisiä 
lomia.

SopIMUSASIANTUNTIJA 

vEIKKo KAUppINEN

Mika Laaksonen työskentelee 
Alfa  Lavalin Vantaan tehtaalla. 
Alfa Laval Vantaa (entinen Fin-
coil) on nykyisin Euroopan suu-
rimpia kaupallisen ja teollisen 
kylmän lämmönsiirrinvalmista-
jia.

Laaksonen toimi aikoinaan 
työpaikkansa pääluottamusmie-
henä kahdeksan vuotta. Sitten 
tuli mitta täyteen. Hänestä tun-
tui, ettei saanut aikaiseksi tulok-
sia, joita olisi halunnut. Myös työ 
alkoi maistua puulta.

– Pidin vuorotteluvapaan ja 
meinasin heivata kaikki. Työ-
ympäristö ja työkaverit jäivät 
sivuun. Tuli muita touhuja, soit-
tohommia ja kaikkea sellaista. 
Lisäksi koin että lapset ovat vain 
kerran pieniä, ja vuorotteluva-
paa antoi mahdollisuuden viet-
tää aikaa niiden kanssa.

Tuo katkos osoittautui todel-
liseksi latautumisjaksoksi.

– Ajatukset jalostuivat. Tuli 
pikkusen järkeä mukaan elä-
mään ja toimintaan. Vapaan ai-
kana tajusin kuinka tärkeä työ-
paikka on, erityisesti työpaikan 
sosiaalinen verkosto. Ja tällä 
työpaikalla meillä on hyvät suh-
teet työkavereiden kesken.

– Jokainen pitäisi pakottaa 
vuorotteluvapaalle kymmenen 
vuoden välein, Laaksonen nau-
rahtaa.

Tuo viisi vuotta sitten pidet-
ty vapaa antoi hänelle potkua 
myös luottamustehtävien hoi-
tamiseen. Porukka pyysi häntä 
työsuojeluvaltuutetuksi. Laakso-
nen voitti vaalin ja tuli valituksi. 
Nykyisin hän toimii myös vara-
pääluottamusmiehenä ja pyrkii 

antamaan sivustatukea pääluot-
tamusmiehelle.

Vuorotteluvapaasta potkua työhön 
ja luottamustehtäviin

– Alfa Lavalilla neuvottelu-
suhteet toimivat, mutta monesti 

Eira Tammiluoma toimii Van-
taalla sijaitsevan Murata Elec-
tronics Oy:n päätoimisena pää-
luottamusmiehenä ja työsuoje-
luvaltuutettuna.

Eiralla on pitkä kokemus 
luottamustehtävien hoidosta. 
Hän toimi aikoinaan työosaston 
luottamusmiehenä ja työpai-
kan varapääluottamusmiehenä. 
Vuodesta 2008 lähtien hän on 
ollut pääluottamusmies.

Näinä aikoina monella työ-
paikalla valitetaan, ettei riitä 

työtä, lomautukset ja irtisano-
miset uhkaavat, mutta Murata 
Electronics Oy:n ongelma on 
päinvastainen.

– Meillä on ihan hirveästi 
töitä, Eira Tammiluoma sanoo. 
– Täällä tehdään kiihtyvyyspai-
neantureita piikiekoista ja niitä 
menisi enemmän kuin ehditään 
tekemään. Se on positiivinen 
ongelma, josta täytyy olla tyyty-
väinen.

Jo monen vuoden ajan yri-
tyksen työntekijämäärä on li-
sääntynyt. Tällä hetkellä työnte-
kijöitä on yli 400, joista noin sata 
on vuokratyöntekijöitä.

Eira Tammiluoma kehittää 
jatkuvasti kykyään hoitaa työpai-
kan luottamustehtäviä mahdol-
lisimman hyvin. Hän on käynyt 
Murikka opistossa monia luot-
tamusmies- ja työsuojelukurs-
seja. Hänen mielestään asioiden 
hoito työpaikalla sujuu nykyisin 
kohtalaisen hyvin ja neuvottelu-
suhteet ovat toimivat.

– Tosin joskus neuvottelut 
ovat verta, hikeä ja kyyneleitä, 
mutta jos jotain saa aikaiseksi, 
niin siitä tulee hyvä mieli, hän 
naurahtaa.

Luottamustehtävät 
vaativat mutta myös 
antavat

Työpaikkansa luottamustehtävi-
en lisäksi Eira Tammiluomalla on 
vastuuta myös Länsi-Vantaan 

Ammattina edunvalvonta
Metallityöväen ammattiosastos-
sa. Hän on ammattiosaston toi-
mikunnan jäsen ja varapuheen-
johtaja.

Luottamustehtävien hoito 
vie paljon aikaa ja energiaa, 
mutta Eira kokee myös saavan-
sa siitä itselleen paljon.

– On tullut hirveästi uusia 
ystäviä. Tässä on nähnyt myös 
monta muutakin työpaikkaa vie-
railukäynneillä. On vertailupoh-
jaa, kun hoitaa oman työpaikan 
asioita.

Eira Tammiluoma kertoo, 
että uudesta tuloratkaisusta on 
tullut työpaikalla varsin vähän 
kommentointia tähän mennes-
sä.

– Ehkä ihmiset eivät ole 
paljon muuhun perehtyneet-
kään kuin palkankorotukseen ja 
sehän on ihan onneton. Meillä 
on ainoa toivo saada tuotan-
to niin hyväksi, että sen avulla 
työnantajan kautta saataisiin 
lisää. Talossa on myös tuotan-
topalkkiosysteemi, joka antaa 
jotain, mikäli saavutetaan mää-
rätyt tavoitteet.

Vapaa-aikanaan Eira Tammi-
luoma rentoutuu muun muassa 
tanssimalla. Hän harrastaa lä-
hinnä lavatansseja ja on käynyt 
myös tanssikursseja.

– Se on hyvää ja mukavaa 
liikuntaa. Lisäksi ajan mahdolli-
simman usein 20 kilometrin työ-
matkan pyörällä. Siinäkin tulee 
kuntoiltua pari tuntia päivässä.

info

Murata Electronics Oy in-
novoi, kehittää ja valmistaa 
pieniä MEMS-tuotteita, joi-
den avulla voidaan esimer-
kiksi parantaa liikenneturval-
lisuutta ja sydänpotilaiden 
elämänlaatua.

Murata on yksi maailman 
johtavista piipohjaisten ka-
pasitiivisten anturien valmis-
tajista. Antureilla mitataan 
kiihtyvyyttä, liikettä, tärinää, 
kallistusta ja kulmanopeutta. 
Tärkeimmät sovellusalueet 
ovat kuljetusvälineteollisuus, 
terveysteknologia, erilaiset 
teolliset käyttökohteet ja ku-
lutuselektroniikka.

Murata 
Electronics OyNykyinen eläkesysteemi on ihan 

hyvä. Tässä työntekijä pystyy 
valitsemaan eläkeikänsä 63–68 
ikävuoden välillä.

Mahdollisuus osa-aika eläk-
keeseen 60 vuotta täytettyä on 
myös hyvä.

Perusteluina, kun työläisellä 
on 35–40 vuoden työhistoria ta-
kana moni haluaisi päästä vähän 
helpommalla. 

Tässä työelämän vaiheessa 
paikat kremppaa ja palautumis-
ajat ovat pidemmät, siksi osa-
aikaeläke on hyvä vaihtoehto 
työssä jaksamiseen. 

Lyhyemmällä työviikolla jak-
saa tehdä työvuosia enemmän 
esimerkiksi 60–68 ikävuosien 
välillä. Tämä on koko yhteiskun-

Pehmeitä arvoja eläkkeisiin

asiat ovat vaikeita sekä vaativat 
tarkistamista ja siksi on hyvä, 

ettei pääluottamusmies ole 
neuvotteluissa yksin.

Laaksonen toteaa, että työ-
paikan luottamushenkilö joutuu 
olemaan monessa roolissa. 

– Välillä pitää olla sosiaali-
työntekijä ja joskus salapoliisi. 
Se on kiinnostavaa. Kun koen 
että joku on oikeassa, mä ha-
luan sitä puolustaa. Oikeusjut-
tuihin asti on joskus menty ja 
voitettukin.

Metalliliitolle hän antaa hiu-
kan pyyhkeitä siitä, että sieltä 
eivät luottamushenkilöt aina 
saa kunnollista apua.

– Onneksi liitossa on muuta-
mia todella päteviä toimitsijoita. 
Esimerkiksi Miettisen Jouni, Ho-
lapan Heikki ja Kauppisen Veikko. 
Niitä olen käyttänyt, koska sieltä 
tulee vastaus kuin apteekin hyl-
lyltä, eikä jää epäselvyyttä.

Sopimusratkaisu on 
pettymys

Uudesta sopimusratkaisusta 
Mika Laaksonen ei kovin korkei-
ta poisteitä anna.

– Noin pienestä korotuksesta 
ei jää käteen mitään. Olen myös 
sitä mieltä, ettei tämä ratkaisu 
paranna työllisyyttä. Ei työtä 
tule siitä, että meille maksetaan 
pienet korotukset. Suomen me-
nestystekijät ovat muualla kuin 
palkoissa.

– Mutta tietysti yritykset yrit-
tävät nyhtää mahdollisimman 
suuret  voitot, jos me annamme 
siihen mahdollisuuden. Henkilö-
kohtaisesti olen todella pettynyt 
ratkaisuun. Olen yrittänyt kertoa 
sen meidän neuvottelijoille.

Mika Laaksonen koki, että vuorotteluvapaa oli hyödyllinen latautumisjakso ja suosittelee sitä 
muillekin.

nankin kannalta hyvä asia.
Elinaikakertoimet houkutte-

levat ihmisiä olemaan pidem-
pään työelämässä, joten eläk-
keelle myös tämän takia lähde-
tään myöhemmin. 

Pidempään työelämässä 
jaksaa yleensä sellaisissa am-
mateissa, missä ihmiset säilyvät 
kunnossa ja pitävät työtänsä 
mielekkäänä. 

Lisäksi työnantajan pitää ha-
luta työllistää henkilöt ja antaa 
mahdollisuus jatkaa työssä.

Itselläni on 43 vuoden työ-
historia samalla työnantajalla. 
60 vuotta täytettyäni sovittiin 
työnantajan kanssa osa-aika 
eläkkeestä kesäkuun alusta. 
Teen kolmepäiväistä työviikkoa, 

mikä sopii minulle.
Työtä on vähemmän ja va-

paa-aikaa enemmän. Jos terve-
yttä ja töitä riittää ja työnantaja 
haluaa pitää työssä, voisin jat-
kaa yli 63-vuotiaaksi, eli jouhe-
asti eläkkeelle. 

Samalta alueelta jäi myös 
toinen työntekijä elokuusta 
osa-aikaeläkkeelle. Talo palk-
kasi talon ulkopuolelta nuoren 
vakituiseen työsuhteeseen. Eli 
tavoite nuorille töitä heti nyt tuli 
täytettyä meidän osalta.

JUhA MääTTä

oSASTo 58
Eläkkeelle siirtymisessä on hyvä olla joustavuutta, toteaa Juha 
Määttä. Tämä hitsaaja ei kuitenkaan ole Määttä.

Murata Electronics Oy:n työtilanne on hyvä, sanoo pääluottamusmies Eira Tammiluoma.

Metallityöväen liiton sopimusasiantuntija Veikko Kauppinen 
on valmiina kiiruhtamaan hätiin, jos tulkinnoista tulee erimie-
lisyyksiä työpaikoilla.
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Työvoimapulasta puhutaan ja 
ulkomailta värvätään työnteki-
jöitä, kuitenkin kotimaassa on 
työttömiä kymmeniä tuhansia jo 
pelkästään Uudellamaalla.

Onko työnantajilla ikärasis-
mi käytössä yleisesti, kun yli 
45-vuotias on jo liian vanha pal-
kattavaksi työhön? Tosiasiassa 
ihminen on tuolloin parhaassa 
työiässä, lapset ovat maailmal-
la, ei tule isyyslomia ja lapsen 
sairastumisia jne. Ammattitaito 
on kovaa luokkaa, mutta sitä ei 
juurikaan arvosteta. Taitaa olla 
työnantajilla todellinen työväes-
tön polkeminen menossa.

Eipä taida Koverharin teh-
taan tilalle tulla mitään toimin-
taa. Saa nähdä milloin laittavat 
tehtaan maan tasalle. Moni on 
vielä haikaillut, josko joku aloit-

Onko käynnissä työväestön 
todellinen polkeminen?

Työttömän näkemyksiä Hankoniemeltä:

Lähtökohta joka TES-kierroksella 
on sama, kun työntekijälle pitäisi 
maksaa palkkaa, niin koko Suo-
men kilpailukyky ja tulevaisuus 
on uhattuna. Tietenkin pois lu-
ettuna meidän omat eläkeyhti-
öissä hääräävät liittojohtajat ja 
Eelop.

Olen mielenkiinnolla seuran-
nut tätä työmarkkinapoliittista 
sopimuskierrosta. Tupon lähtö-
laukaus alkoi vahvasta epäilys-
tä, että työnantajapuoli sai etu-
käteen Häkämieheltä tietovuo-
don hallituksen toimista alentaa 
yhteisöveroa.

Tieto tästä avoimesta valta-
kirjasta lopetti työnantajapuolel-
ta heti alkuunsa kiinnostuksen 
neuvotteluihin ja tupoteatteri-
näytös voitiin aloittaa. Sovun 
veikattiin syntyvän, jos pal-
koista päästään sopimukseen. 
Keskustelut palkankorotuksista 

kääntyivät tasolle nollalinja tai 
korkeintaan, joitain prosentin 
kymmenyksiä. 

Lopulta uskomaton 20 euron 
yleiskorotus kuukaudessa kruu-
naa kilpailukykyisen ja ostovoi-
man turvaavan tason palkan-
saajille. Tosin yleiskorotus astuu 
voimaan vasta maaliskuussa 
2014.

Vastineeksi liittojen ajamal-
le yhdelle lisälomaviikolle lääk-
keenä työssä jaksamiseen ja 
pitkille työurille tarjotaan arki-
pyhien siirtämistä lauantaiksi ja 
pekkaspäivistäkin voisi luopua. 
Tosin kirkko ei ole vielä antanut 
suostumustaan arkipyhien siir-
toon.

Pekkasten myyminen tar-
koittaa lisää normaalipalkkaista 
vuosityöaikaa yli kaksi viikkoa.

Tiedän yhden tuttavan kaut-
ta yrityksen, jossa luovuttiin 
Pekkaspäivistä. Seurauksena 
oli YT-neuvottelut ja porukkaa 
heitettiin pihalle, niin paljon että 
kaksi tuotantoyksikköä voitiin 
lopettaa ja keskittää toiminta 
kolmanteen olemassa olevaan 
paikkaan, eli sama työ pystyttiin 
tekemään pienemmällä poru-
kalla.

Tupossa Lakko-oikeuskin on 
suurennuslasin alla, sitä halu-
taan rajoittaa sanktioita ja pak-

Työehtosopimuksen 
synnyinsijat...

taa teräksen tekemisen. Taitaa 
olla viisainta unohtaa haaveet 
siltä osin, onhan tehdas seissyt 
jo pitkälti toista vuotta, joten 
paikat ovat jo siinä kunnossa, 
että ei sitä pienellä rahalla käyn-
nistetä.

Näin ollen joudumme lak-
kauttamaan Koverharin ammat-
tiosastonkin ja jäsenet siirtyvät 
toisiin osastoihin vuoden vaih-
teen jälkeen. Käynnistämme 
marraskuussa yleiset jäsen-
kokoukset ja sitten lopettami-
nen tapahtuu liiton sääntöjen 
mukaisesti. Onhan siinä meille 
ay-aktiiveille puuhaa, jota ei ole 
aiemmin tullut tehtyä.

Hankoniemellä on jo työttö-
myysprosenttikin 13,4 (elokuun 
tilanne) ja uusia työpaikkoja ei 
vaan ilmaannu, taitaa tulla mo-

- Olen saanut monelta jäseneltä positiivista palautetta siitä, 
kun ammattiosasto velvoitti työntekijät liittymään osastoon. 
Nyt he ovat aidosti hyötyneet, kun joutuivat työttömiksi ja 
turva on taattu, toteaa taloudenhoitaja Reino Lesonen. 

nelle ankea talvi. Pitää toivoa 
että nämä jäljellä olevat työpai-
kat säilyisi.

Onko maailma nyt valmis? 
Herää tämä kysymys monis-
sa kahvi- ja juttuturinoissa jota 
käydään työttömien tavatessa 
toisiaan. Joka viikko tulee jos-
takin tiedotusvälineestä tietoa 
joko lomautuksista, irtisanomi-
sista tai konkursseista. Nämä-
hän eivät ole enää uutisia.

Toivotaan silti käännettä pa-
rempaan.

Hyvää syksyä ja talven odo-
tusta koko lukijakunnalle!

REINo LESoNEN

 Ao-100 TALoUdENhoITAJA

kosovittelua lisäämällä.
Kaikkien aikojen parhaasta 

palkansaajien ostovoimaa tu-
kevasta neuvottelutuloksesta 
SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly 
painottaa vielä palkkaratkaisun 
oikeudenmukaisuutta. Hänen 
mukaansa: ”Erityisesti ensim-
mäisen vuoden 20 euroa/kuu-
kaudessa euromääräiset koro-
tukset suosivat nimenomaan 
pienituloisia.

Viimeisin havainto Lylys-
tä tätä juttua kirjoittaessa oli 
aamupostissa:”Tupokaronkka 
Münchenissä”.

Kirjoituksessa epäiltiin tu-
lopoliittisen ratkaisun olevan 
selvän koska SAK:n Lauri Lyly, 
STTK:n Mikko Mäenpää, Akavan 
Sture Fjäder sekä Elinkeino-
elämän keskusliiton, EK:n Kari 
Häkämies ja Lasse Laatunen 
lensivät parin päivän karonk-
kaan juhlimaan tupon syntyä 
Münchenin Oktoberfestareille 
ennen lokakuun lopulla olevaa 
liittoneuvottelujen päätöstä ja 
sopimuksen muodollista hyväk-
symistä.

Parasta tietysti tässä kaikes-
sa on, että saatiin valtakuntaan 
”sovittua” TUPO.

KARI pURMoNEN

pääLUoTTAMUSMIES

KoNE INdUSTRIAL oy

Kari Purmonen pohtii sopi-
muksen synnytyksen omitui-
sia piirteitä.

Työurien pidentymiseen johta-
vista toimenpiteistä on puhuttu 
viimevuosina paljon.  Kaikkein 
tärkein toimenpide on kuitenkin 
jäänyt vähälle huomiolle. Työuri-
en pidentäminen pitää aloittaa 
työurien alkupäästä, eli siinä vai-
heessa kun nuoret kouluttautu-
vat ammattiin; ovat mahdollisis-
sa työharjoitteluissa; kesätöissä 
ja aloittavat työuraansa. 

Nuori työuraansa aloitteleva 
työntekijä saa hyvän alun tule-
valle työuralleen, kun perusasiat 
työharjoittelussa/työsuhteessa 
ja työpaikalla ovat kunnossa. 
Näitä perusasioita ovat mm.: 
vastikkeellinen työharjoittelu, 
toistaiseksi voimassa oleva työ-
suhde, vähintään sopimusten 
mukainen ja työnvaativuutta 
vastaava ansio. Edellisten lisäk-
si; työhön perehdyttäminen, 
työturvallisuus- ja työterveyden-
huoltoasiat pitää olla työpaikalla 
kunnossa, ja työpaikalla on olta-
va toimiva luottamusmiesorga-
nisaatio. 

Silloin kun työsuhteen pe-
rusasiat ovat kunnossa, luodaan 
varmuutta ja suunnitelmalli-

suutta tulevaisuuden suhteen. 
Jos sitten käy, että joutuu jos-
tain syystä vaihtamaan työpaik-
kaa tai mahdollisesti ammattia 
tai lähtee jatko-opiskelemaan, 
niin hyvät kokemukset työuran 
alussa mahdollistavat todennä-
köisemmin hyvät kokemukset 
jatkossa ja myös koko työuran 
ajan.

Miksi sitten edellä mainitut 
asiat eivät ole työpaikoilla kaikil-
ta osiltaan kunnossa? Suurin syy 
on todennäköisesti työnantajien 
tarve ajatella asioita rahan ja 
voittojen kautta, eikä siinä pal-
jon mietitä ihmisten hyvinvointia 
ja työurien pidentämistä. Osin 
löysä lainsäädäntö, tarve ajaa 
ammattiyhdistysliikettä alas ja 
todennäköisesti myös palkan-
saajajärjestöjen osittainen toimi-
mattomuus ovat edesauttaneet 
vuokratyö- ja matalapalkkaisten 
työmarkkinoiden syntymisen ja 
laajentumisen.

Työpaikoilla on menossa 
”Pätkätöiden maailmanmes-
taruuskilpailut”, joissa häviäjiä 
ovat etenkin nuoret työuraansa 
aloittelevat henkilöt. Tällä tavoin 

Näinkö sitä työuria jatketaan?

Pätkätöiden maailmanmestaruuskilpailut

Tapani Koivunen on tässä 
Pallastunturin maisemissa 
pidentämässä työuraa.

Näinhän se pitäisi mennä, mutta 
usein se on aivan jotain muuta. 
Työpaikkani valittiin metallin- ja 
teknologiateollisuuden Hyvä 
työ, pidempi työura -pilottihank-
keeseen. 

Alussa minusta tuntui in-
nostavalta istua palavereissa 
ja miettiä, miten me duunarit 
saisimme yllä olevan otsikon 
toteutumaan. Aika pian tuli kui-
tenkin toteen se tosiasia, että 
me metallilaiset olemme vain 
pienipalkkaisia, eikä meidän 
työntekoa arvosteta. Kahva ja 
yksi huomiovalo olivat ainoat 
konkreettiset asiat, mitkä toteu-
tettiin tehtaan puolella, mones-
ta jutusta puhuttiin mutta siihen 
se sitten jäikin.

Ahjo-lehti halusi tehdä jutun 
meidän kokemuksista kyseises-
sä hankkeessa ja toimittaja kävi 
haastattelemassa meidän kahta 
työntekijää, henkilöstöjohtajaa 
ja minua, joka olin silloin teh-
taan pääluottamusmies. Henki-
löstöjohtaja ei hyväksynyt mei-

Hyvä työ, 
pidempi työura

dän kolmen haastatteluja vaan 
halusi muuttaa meidän lauseita 
oman mielensä mukaiseksi. 
Toinen henkilö kertoi huonosta 
ilmapiiristä, josta minäkin niin 
monesti kerroin palavereissa. 
Tämä oli eräs kohta, mikä ei 
henkilöstöjohtajaa miellyttänyt.

Minä kerroin kuinka monta 
työntekijää ja toimihenkilöä 
meillä oli. Henkilöstöjohtaja oli 
sitä mieltää tästä lauseesta, että 
pitää kertoa koko henkilöstön 
yhteinen määrä.

Halusin tämän julki sen takia, 
koska meillä on ollut jo pidem-
män aikaa työntekijöitä paljon 
vähemmän kuin toimihenkilöitä.

Ahjon toimitus päätti, ett-
eivät he voi julkaista sellaista 
kirjoitusta, jossa sananvapaus 
ei toimi, koska meidän lauseita 
haluttiin muuttaa työnantajan 
toiveiden mukaiseksi. Hyvä näin 
koska itsekin olimme samaa 
mieltä!

Jos puhutaan hyvästä työstä 
ja pidemmästä työurasta, niin 

meillä kyseinen henkilöstöjoh-
taja kehtaa sanoa palavereissa 
että, jos ette viihdy töissä niin 
meillä on portti mistä voi kävellä 
ulos. Tämän hän sanoi palaveris-
sa, johon oli kutsuttu yli 50-vuo-
tiaat henkilöt. Tarkoitus oli kerä-
tä tietoa, miksi niin monet ovat 
olleet tosi kauan meillä töissä.

Itse olen ollut tosi pettynyt 
tämän hankkeen antiin, rahaa 
anottiin toimihenkilöille kohdis-
tettuihin juttuihin. Hyvää antia 
ovat olleet asiaankuuluvat semi-
naarit, joissa olen saanut käydä.

Kaikille hyvää syksyn jatkoa 
ja joulun odotusta. Olkaamme 
itse esimerkkinä ja kohdel-
kaamme kanssaihmisiämme 
kunnioittavasti, niin jaksamme 
työpaikalla sekä vapaa-aikana. 
Moikataan kun taas tavataan! 

MARJA MUURINEN

KARKKILAN AMMATTIoSASTo 35:N 

ToIMIKUNNAN JäSEN

ei saada hyvää työuraa synty-
mään ja pidentymään, vaan ai-
kaansaadaan jo varhain uupu-
nut, pitkässä epävarmuudessa 
elävä uusi sukupolvi.

TApANI KoIvUNEN 

pääLUoTTAMUSMIES

Työympäristön kehittäminen ei aina suju ongelmitta, kirjoittaa 
Marja Muurinen.
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Työsopimus on usein henkilön 
tärkeimpiä sopimuksia. Miksi ih-
meessä joku menee tekemään 
työsopimuksen jota kutsutaan 
0-tuntisopimuksen nimellä. So-
pimus voi olla nimeltään myös 
0-40 tuntia/viikko, mutta samaa 
se tarkoittaa.

Katsotaanpa. Monilla aloilla 
työntekijän ei annetakaan itse 
enää valita, hän joutuu alle-
kirjoittamaan työsopimuksen, 
joka ei takaa hänelle nimensä 
(nollatuntisopimus) mukaisesti 
välttämättä yhtään tuntia työtä 
viikossa.

Miten tähän on tultu. Työn-
antaja tarjoaa sopimusta pe-
riaatteella ota tai jätä. Työtä 
tarvitseva ottaa, kun muuta ei 
tarjolla ole, vaikka haluaisi koko-
aikaisen sopimuksen.

0-40 tuntia viikossa. Sehän 
tarkoittaa mm. sitä, että kuu-
kausipalkkaa ei voi määrittää. 
Alle 18 tuntia viikossa ei kerrytä 
edes työttömyyskassan työssä-
oloehtoa. Työttömyyspäivärahaa 
on vaikea määrittää. Sairastues-
sasi sinulle ei tarvitse maksaa 

palkkaa, kun juuri silloin ei olisi 
ollut työtäkään tarjolla. Sinä olet 
kotona ja lähdet työhön kutsut-
taessa. 

Tätähän moni työnantaja 
juuri haluaa. Työnantajan mieles-
tä työhön vain tarvittaessa tule-
va työntekijä on hyvin joustava, 
kun taasen nämä kokoaikaisen 
(40 tuntia/viikko), toistaiseksi 
voimassa olevan sopimuksen 
joskus saaneet ovat joustavia 
kuin valurauta. 

Työnanatajalle erittäin jous-
tava työntekijä tarkoittaa mm. 
seuraavia ominaisuuksia: Hän 
menee kotiin, kun jostakin syys-
tä työ on vähissä, menee sinne 
lyhyellä varoitusajalla, tarvitta-
essa joustaa omassa palkas-
saan alaspäin, kiireaikana tekee 
pitkää päivää viikolla ja lauantai-
na koska sunnuntaiylityön teet-
täminen on kallista.

Jos ei 0-tuntisopimuksella 
oleva ole mieliksi, niin kyllä se 
oppii, kutsutaan vaikka vähän 
harvemmin työhön. Onhan siellä 
kotona odottelemassa niitä tar-
vittaessa työhön kutsuttavia. Ei 

Nollatuntityösopimus
Onko nolla tuntia sopimus? ihmettelee pääluottamusmies Raimo Kantonen kirjoituksessaan.

tarvita enää vuokratyövoimaa-
kaan, kun lisäkapasiteetti odot-
taa kotonaan kutsua työhön.

Näin saattaa työnantajan 
ajatuksenjuoksu mennä, kun 

haaveilee uusista mahdollisuuk-
sista. Mutta monelle työnteki-
jälle ja monella alalla tämä on 
totista totta. Ei ole annettu mah-
dollisuutta valita.

Tämä malli ei ole vielä levin-
nyt kaikille aloille, ainakaan sa-
malla laajuudella. Minulle tästä 
tuli ajankohtainen, kun työpai-
kallani solmittiin 0-40 tuntia so-
pimus täysin työmarkkinoiden 
käytettävissä olevalle henkilölle. 
Täysin työmarkkinoiden käytet-
tävissä oleva tarkoittaa sitä, että 
henkilö ei ole esim. kokopäiväi-
nen opiskelija vaan kokopäiväi-
nen työtön. Kiinnitin asiaan huo-
miota ja jatkossa näitä 0-40 tun-
tia sopimuksia ei tarjota täysin 
työmarkkinoiden käytettävissä 
oleville työnhakijoille, vain koko-
aikaisille opiskelijoille.

Työntekijä sellaisen sopi-
muksen halusi, vastaa työnan-
taja. Kuinka moni todella haluaa 
epävarmuutta toimeentuloonsa, 
siis elämäänsä. Kokonaisuuden 
kannalta on tärkeämpää katsoa 
kaikkien etua kuin yhden joka 
”haluaa” 0-40 tuntia sopimuk-

Raimo Kantonen

sen. Tämä 0-40 tuntia sopimus 
ei saa kuulua tarjottaviin työso-
pimusvaihtoehtoihin, kun työn-
tekijöitä palkataan. 

Jos ei pysty tekemään koko-
aikatyötä ja toistaiseksi voimas-
sa olevaa työsopimusta (vaki-
tuinen työsopimus), niin silloin 
pitää mennä työlainsäädännön 
mukaan ja tilanteesta riippuen 
tehdä määräaikainen tai osa-ai-
kainen työsopimus. Mutta työn-
antajan ei koskaan pitäsi tarjota 
0-tunti sopimusta.

Toivon, että työnantajien 
tarjoama villi 0-tuntisopimus-
käytäntö ei leviä liiaksi, ja että 
lainsäätäjä tekee asiassa jota-
kin. Jokaisella työpaikalla, jossa 
ei ole vielä myöhäistä, kannat-
taa panostaa tähän epäkohtaan. 
Työlainsäädäntöä tulkitsemalla 
voi perustella 0-tuntisopimuk-
sen lain vastaiseksi. 

RAIMo KANToNEN 

pääLUoTTAMUSMIES
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Helsingin telakan histori-
assa on käyty läpi usei-
takin enemmän tai vä-

hemmän vaikeita tilanteita sen 
perustamisesta, vuodesta 1865 
alkaen.

Tällaiseksi oli myös luokitel-
tava äskeinen tilanne, jossa te-
lakan koko henkilöstön palkan-
maksu viivästyi neljällä päivällä. 
Miksi näin kävi ja mitkä olisivat 
olleet mahdolliset kovatkin seu-
raukset tilanteen pitkittyessä, 
on täysin mahdotonta vastata 
täysin yksiselitteisesti. Asiasta 
käytiin äärimmäisen monimut-
kainen viidakko läpi Arctechin 
hakiessa nimikirjoituksia alle lai-
natakuupapereihin, joilla raken-
nusaikainen rahoitus turvataan.

Telakkatoiminnan rahoituk-
sesta vastaa toinen omistaja-
osapuoli eli venäläinen valtio-
omisteinen telakkajätti Osk, 
joka omistaa yli 50 telakkaa. 
Tämä bolaagi on käynyt äsket-
täin läpi suuren myllerryksen 
ylemmässä johtoportaassaan. 
Ukkoja on vaihtunut melkoinen 
määrä. Tämä toki asettaa uudet 
asetelmat ihan käytännön duu-
nissa, kun johtajamme neuvot-
televat esim. uusista tilauksista, 
rahoituksista jne.

Telakkatoiminnan rahoitus 
monimutkaista

Telakkatoiminnan rahoitus on 
ajan saatossa muuttunut erit-
täin monimutkaiseksi ja han-
kalaksikin kuvioksi, jos sitä ver-
rataan aikaisempaan elämään, 
jossa laivatilaajat yksin vastasi-
vat laivojen rakennusaikaisesta 
rahoituksesta.

Arctechin telakan omistaa 
puoliksi Stx-Finland ainakin tois-
taiseksi. Tämä osapuoli on ollut 
jo pitkään äärimmäisen suurissa 

Pääluottamusmies Ilpo Haaja, Arctechin telakka, Helsinki:

Tokan kuulumisia
rahoitusvaikeuksissa. Sen toi-
mintoja rahoittaa Etelä-Korean 
valtion omistama pankki, joka 
on laittanut täydellisen stopin 
maansa ulkopuolisen telakka-
toiminnan rahoitukselle. Hyvin 
pitkälti tästä syystä Stx-Finland 
on mm. sinetöinyt Rauman te-
lakan kohtalon sulkemispäätök-
sellään.

Tätä on tosi vaikea ymmär-
tää. Miksi toimiva telakka lyö-
dään polvilleen?

Mediassa on kuitenkin 
usein esiintynyt uutinen, jossa 
Stx-emoyhtiö ilmoittaa oman 
maansa ulkopuolisten telakoi-
den olevan myynnissä. Rauman 
telakan loppuessa on varmaan-
kin vaikea löytää uutta omista-
jatahoa telakkatoiminnalle siel-
lä. Enkä oikein tarkkaan edes 
tiedä mitenkä kyseisessä asias-
sa voidaan menetellä. Rauman 
telakan maa-alueen omistaa 
Stx-Finland. Näin toimien Turku 
hakee toiminta edellytyksiään 
paremmaksi tulevaisuuteen 
vähentämällä yhden mahdolli-
sen kilpailijansa, silmällä pitäen 
mahdollisia uusia laivatilauksi-
aan. Turun telakkahan on viral-
lisesti ilmoittanut osaavaansa ja 
tekevänsä lähes kaikentyyppisiä 
laivoja. He eivät kuitenkaan ole 
juurikaan tehneet esimerkiksi 
jäänsärkijöitä. Helsingin telakal-
la on sen sijaan tehty yli 60 % 
maailman jäänsärkijöistä.

Uusia duunihankkeita 
kaivataan

Tällekin työpaikalle kaivataan 
uusia duunihankkeita mielui-
ten pikaisesti. Tilauskirjassa vii-
meinen laiva luovutetaan 2015 
syksyllä viimeistään. Tämä ei 
suinkaan tarkoita täystyöllisyyt-
tä sinne asti kaikille. Arctechin 

tokka kilpailee mm. suomalai-
sesta jäänmurtajatilauksesta, 
joka saattaa olla pian päätök-
sessään ja selviää kummalle 
telakalle työ lankeaa Suomessa. 
Helsingin tokalle yksikin jään-
murtaja on iso ja hyvä juttu 
työllisyyden kannalta. Toisin se 
kuitenkin on Turun telakan koh-
dalla. He tarvitsevat kookkaita 
laivoja työn alle.

Käsitykseni mukaan ulko-
maille tämä tilaus ei kuitenkaan 
liukenisi niin kuin eräät sotaki-
pot, jotka nakerretaan Italias-
sa. Ulkomailla teettäminen olisi 
täysin kestämätön tilanne tässä 
työllisyystilanteessa. Valtion 
budjetista maksettava laiva on 
ehdottomasti tehtävä Suomes-
sa jo pelkästään veronmaksaji-
en edun nimissä.

Muutos 
omistussuhteisiin?

Helsingin telakan omistussuh-
teisiin saattaa tulla muutos jopa 
jo lähiaikoina uutisoi Osk:n pää-
tiedottaja 28.10-13. Uutisen mu-
kaan Stx-Finland olisi myymässä 
osuutensa toiselle osaomistajal-
le eli Osk:lle. Tämä saattaisi tar-
koittaa jotakin hyvääkin. Loppui-
si kahden tasapäisen omistajan 
taistelu määräysvallasta pattiti-
lanteissa. Toisiko kauppa uusia 
tilauksia ja rauhoittaisi muuten-
kin esimerkiksi rahoituskuvioita 
jää nähtäväksi.

Näkisin toimenpiteen ole-
van eduksi myös Turun telakalle. 
Tämän jälkeen eläisimme täysin 
kahdessa eri itsenäisessä yhti-
össä laivanrakennusalalla Suo-
messa. Mielestäni ihannetilan-
ne olisi toki, jos omistajamme 
olisi esimerkiksi Suomen valtio. 
Mutta tämähän ei taatusti tule 
tapahtumaan vallitsevassa kapi-

talismia lempivässä poliittisessa 
ilmapiirissä ja valtaapitävien oi-
keistomielisten voimien ylimää-
räysvallan alla. Yksityistämisen 
suuntaan kyllä on voimakkaita-
kin pyrkimyksiä.

Huippujäänmurtajia 
tehty Helsingissä

Arctechin telakka on vähintään-
kin jännässä tilanteessa, mutta 
ei suinkaan toivottomassa pai-
kassa mielestäni. Telakkahan 
on tuottanut tappioita, mutta 
se ei välttämättä olekaan asian 
ydin. Venäläinen valtiokapitalis-
mi ei näyttäisi välittävän kovin-
kaan paljon siitä, että tuotteita 
tuottava laitos tekee tappioita 
materiaalin jalostusvaiheessa. 
Pääasia löytyykin valmiin ai-
kaansaannoksen (meillä jään-

murtajat) tuomien taloudellis-
ten, melko suurienkin hyötyjen 
maksimoinnista. Onhan odotet-
tavissa, että varsinainen tuote 
tahkoaa fyrkendaalia omistajil-
leen varsinaisessa tehtävässään 
(jäänmurto).

Helsingissä tehdyt jäänmur-
tajat ovat omistajiensa mukaan 
toimintavarmoja ja tehokkaita, 
aivan päinvastaisia aluksia, mitä 
ovat kyhänneet ulkomaalaiset 
kilpailijat tällä alalla.

– Jäät murtukoon Väkevien 
Helsinkiläislaivanrakentajien 
valmistamana vielä satoja vuo-
sia eteenpäin!

hyvIä LoppUvUodEN päIvIä!

ToIvoo

ILpo hAAJA
Pääluottamusmies Ilpo Haaja katsoo luottavaisesti helsinkiläisen laivanrakennuksen tulevai-
suuteen, vaikka tässä kuvassa taustalla on mennyttä aikaa edustava Suomen Joutsen.

Näin tyyntä Helsingin telakan historiassa on ollut harvoin. 
Tämän Jouni Miettisen ottaman kuvan pohjalta tehtiin kansi 
telakan ja sen ammattiosaston vaiheita käsitelleeseen kirjaan.

Kävipä semmoinen ihme juttu, 
että minuun otti yhteyttä Hesa-
rin toimittaja. Toimittaja halusi 
kuulla nuoren näkemystä ay-
liikeen nykytilasta ja tulevaisuu-
desta. Jutussa tuotiin esiin, että 
nuorten määrä ammattiliitoissa 
kasvaa.

Mietin, että se on ihan luon-
nollista kehitystä nyt, kun suuri-
en ikäluokkien edustajia siirtyy 
eläkkeelle ja heidän lastenlas-
tensa ikäiset kansalaiset ovat 
saavuttaneet nuoren aikuisen 
iän. Eri asia valitettavasti on kui-
tenkin se, että nuoria aktiiveja 
ei vaan löydy yhä enemmän ja 
enemmän. Iänikuinen kysymys 
on vuodesta vuoteen: ”miten 
saada nuoret kiinnostumaan”.

Yksi lähestymistapa kysy-
mykseen on tehdä kysymys 
käänteisenä. ”Miten saada nuo-
ret pelästymään toimintaa ja 
olla kiinnostumatta”. Siihen on 
paljon helpompi vastata.  Näitä 
asioita löytyy tämänhetkisestä-
kin toiminnasta.

Resepti nuoren karkotuk-
seen: Puhu politiikasta, hauku 
toista ryhmää tai  ainakin vähät-

Nuoria mukaan, 
ei pois

tele. Jos joku nuori uskaltaa läh-
teä mukaan, suostuttele hänet 
kaikille vapaille luottamuspai-
koille. Älä kuitenkaan jaa hänen 
kanssa omaa vuosien tuomaa 
kokemustasi tai kerro mitä käy-
tännössä pitää tehdä. Älä anna 
mitään tietoa. Jos olet toimitsi-
ja, suostuttele aktiivinen nuori 
tekemään viikolla tapahtuvaa 
aktiivityötä. Lupaa hyvän mielen 
lisäksi ansionmenetyskorvauk-
set, unohtaen mainita, että liitto 
maksaa eri päivinä kuin on tottu-
nut palkan saapuvan. Äläkä pidä 
kiirettä matkalaskun kanssa, jää 
se hyvä mielikin sitten saamat-
ta, kun huomaa aktiivisuuden 
tuovan mahdollisia hankaluuk-
sia omassa taloudenpidossa. 

Itselläni nousevat niskakar-
vat pystyyn tilanteissa, joissa 
tulisi tehdä yhteistoimintaa, ei 
oman edun vaan jäsenten hy-
väksi ja joissa aikuiset ihmiset 
kykenevät vain toistensa nälvin-
tään. Keskustelun ja komment-
tien jälkeen käteen jää vain ival-
linen puhe takanapäin. Se ei ole 
muuta kuin lapsellista hömppää. 
Ollaan ihmisiä toisillemme ja sa-

notaan asiat suoraan. Tässäkin 
voisi olla jonkin asteista kult-
tuurin muutoksen tarvetta, jos 
halutaan, että nuoret pysyvät 
mukana toiminnassa.

En sano, että nämä kaikki 
edellä mainitut reseptin osaset 
korjaamalla nuoria aktiiveja tul-
vii ovista ja ikkunoista. Resep-
tin kääntämisellä säilytettäisiin 
varmasti ne vähät aktiivit, joita 
meillä on ja voitaisiin keskittyä 
siihen, miten saada uusia nuoria 
aktiiveja.

Aktiivien vähäisyyteen vai-
kuttavat monet asiat ja osa niis-
tä on sellaisia, mihin en ainakaan 
henkilökohtaisesti kykene vielä 
vaikuttamaan; porvarihallitus, 
tarvittavan työelämätiedon ope-
tuksen puuttuminen kouluista, 
ammattiyhdistysliikkeen histo-
rian opetus ja opiskelijajäsenen 
siirtyvä jäsenyys liiton jäseneksi 
koulun päätyttyä. 

Suurempia muutoksia odotelles-
sa, muutetaan silti niitä asioita, 
mihin voimme vaikuttaa.

vILLE KARI

Ville Karin mukaan tämänhetkisestä toiminnasta ammatti-
yhdistysliikkeessä löytyy helposti vastauksia kysymykseen: 
”Miten saada nuoret pelästymään toimintaa ja olemaan kiin-
nostumatta.”
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Sadoilla suomalaisilla työpaikoil-
la tuskaillaan työllisyysongel-
mien kanssa ja YT-neuvottelut 
ovat arkipäivää. Noin viisi vuotta 
sitten USA:n asuntomarkkinoilta 
liikkeelle lähtenyt finanssikriisi 
ja sen jälkeinen talouden hyy-
tyminen Euroopassa kurittaa 
edelleen niin suomalaista kuin 
eurooppalaistakin duunaria per-
heineen.

Hämmennystä ja kiukkua 
lisää euroalueen vakauttami-
seksi tehdyt kriisin patoamisyri-
tykset, kriisimaille suunnattuine 
tukipaketteineen. Moni kiroaa 
globalisaation ja EU:n, eikä ihan 
syyttä.

Kehitystä on liikaa ohjannut 
ahne kapitalismi ja pääoman 
vapauden ensisijaisuus. Tilanne 
on ollut vapaan ketun vapautta 
vapaassa kanatarhassa.

Nyt on aika kääntää Euroo-
pan suunta ahneiden ja säänte-
lemättömien markkinavoimien 
suitsemiseen ja sosiaalisemman 
Euroopan rakentamisen suun-
taan.

Tärkeimpiä tavoitteita hyvin-
voinnin lisäämiseksi Euroopassa 
on veronkierron pysäyttäminen. 
Veroparatiisien ovet on suljetta-
va ja harmaata taloutta on tor-
juttava kaikilla sektoreilla. Eu-
rooppa menettää verotuloja ar-
vioiden mukaan 1000 miljardia 

euroa vuodessa harmaalle talo-
udelle. On arvioitu, että Euroo-
pan valtioiden kestävyysvajetta 
ei olisi olemassakaan, jos nämä 
rahat olisivat kansantalouksien 
käytettävissä. Nyt ne rahat me-
nevät yksittäisille superrikkail-
le. Harmaan talouden torjunta 
meillä ja koko Euroopassa on 
myös suomalaisen rehellisen 
työn puolustamista.

Veroparatiisi on alue, jossa 
on alhaisen verotuksen lisäksi 
vahva pankkisalaisuus ja läpi-
näkymätön verojärjestelmä ja 
jossa myönnetään veroetuja yri-
tyksille, jotka ovat rekisteröity-
neet alueen lainsäädännön alai-
siksi, vaikkei niillä olisi alueella 
mitään todellista liiketoimintaa. 
Lukot veroparatiisien oviin voi-
daan saada ottamalla käyttöön 
maakohtainen kirjanpitojärjes-
telmä, jossa eri maihin rekis-
teröityneiden yrityskonsernin 
osien tulot ja menot paljastuisi-
vat ja toimintaa voitaisiin verot-
taa siellä, missä se tosiasiassa 
tapahtuu. Kansainväliset yri-
tykset joutuisivat ilmoittamaan 
taloudellisesta toiminnastaan 
samaan tapaan kuin paikalliset 
yritykset, ja talouden toiminnas-
ta tulisi läpinäkyvämpää ja en-
nustettavampaa.

Veroparatiisien vastaisen 
työn lisäksi tarvitaan myös muita 

Suomalaista työtä on puolustettava 
myös Eurooppa-tasolla

Tällä hetkellä kun työurani al-
kamisesta on pitempi matka 
taakse kuin eteenpäin on aika 
tarkastella mitä jäi käteen, enkä 
tarkoita rahaa näillä palkoilla.

Mielelläni sanoisin työurani 
alkaneen jo neljävuotiaana pai-
menessa, tosin minua itseäni sai 
paimentaa enemmän kuin minä 
paimensin karjaa.

Siitä sitten ikä karttui ja 
vaatimustaso kasvoi erilaisissa 
maatalon töissä aina. kun mum-
molaan mentiin, no jäi siinä kyllä 
vähän aikaa välillä leikkiä serk-
kujen kanssa.

•
Vihdoin koitti aika, kun pakolli-
nen oppivelvollisuus tuli täytet-
tyä keskinkertaisin arvosanoin 
ja piti lähteä työn perään. Ikää 
oli 14 vuotta, kun aamulla kello 
puoli kuusi lähdin polkemaan 
pyörällä viiden kilometrin pää-
hän linja-autopysäkille, kuten 
maalla sanottiin.

Siitä matka sitten jatkui bus-
silla urheiluvälinetehtaalle en-
simmäiseen työpaikkaani, jossa 
päädyin suksisauvaosastolle te-
kemään monenlaisia vaiheita.

•
Tästä alkaa varsinainen sairas 
kertomus. Tuntipalkkani oli 1,36 
mk yksi työvaihe oli kantaa vii-
meistelyyn menevät suksisauvat 
kakkoskerroksesta alas pihan 
yli ja taas ylös toiseen kerrok-
seen. Pomo sanoi: ”saat kolmen 
markan urakan, kun kannat nuo 
sauvat viimeistelyyn”.

Olin niin lapsellinen, että 
kuvittelin saavani markat kou-
raan saman tien, kun homma 
on selvä, kuten tapahtui päivän 
päätteeksi kesälomilla renkinä 
ollessani. Kun rahaa ei tullut-
kaan, luulin pomon unohtaneen 
ja onneksi en kehdannut mennä 
pyytämään.

Pettymys unohtui, kun sain 
ensimmäisen tilipussin, jossa oli 
puhdasta rahaa 109 mk ja pen-
nit päälle. Kasvuiässä olevana 
poikasena niistä painavien nip-
pujen kantamisesta olen siitä 
lähtien kulkenut toinen olkapää 
pysyvästi toista alempana.

•
Kävin sitten välissä puoli vuotta 
Nesteen jalostamoa rakenta-
massa mittamiehen apulaisena. 
Siellä oli hengenlähtö todella 
lähellä, kun horjahdin korkean 
pilarin päällä taaksepäin. Alla 
oli harjaterästen meri pystyssä, 
valettujen seinämien päällä. No 
pahin ei tapahtunut koska tätä 
kirjoitan.
Tässä työjaksossa opin tietä-
mään, mikä on vaajituskone ja 
teodoliitti.

Eli kun hommat jalostamolla 

loppuivat, menin takaisin urhei-
luvälineiden pariin muutamak-
si kuukaudeksi, jonka jälkeen 
siirryin muurausalanyrityksen 
palvelukseen. Siellä hurahti 15 
vuotta alkupalkka oli 4,50 mk/h. 

Aloitin vastaanottovarastos-
sa, jossa oma-aloitteisesti opet-
telin trukilla ajoa. Siitä siirryin 
pakkaamoon, tein ulkona kesä-
helteellä isoja pakkauslaatikoi-
ta. Sain auringonpistoksen, pari 
päivää oksensin kaikki mitä kur-
kusta alas sain. Jatkoin hommia 
kylmällä vedellä kastettu lippis 
päässä.

 Työterveyshuoltoa ei ollut ja 
tyhmänä en mennyt yksityiselle, 
vaan apinoin sisulla eteenpäin. 
Pomo huomasi alentuneen työ-
tehoni, ei kuitenkaan maininnut 
asiasta mitään, siirsi vain kevy-
empiin sisätöihin. En ollut tuol-
loin vielä armeijaa käynyt.

Työhöni kuului muun muassa 
epoksihartsien eri komponentti-
en annostelu kertakäyttöpakka-

uksiin. Kovettajia ja kiihdyttimiä 
sekä erilaisia väripastoja purkit-
taessa ja pullottaessa suppilon 
kautta pieniin pakkauksiin oiken 
silmin näki kuinka höyryt leijui-
vat ja levisivät hengitysilmaan. 

Tietenkään ei ollut minkään-
laisia suojaimia. Tätä tein pari 
vuotta kunnes aloin ajaa trukkia. 
Siinä hommassa taas laskin isos-
ta säiliöstä styreeniä ja asetonia 
letkulla parinsadan litran tynny-
reihin kuljettaen niitä lasikuidun 
laminointipisteisiin. 

Näistä litkuista, joista olen 
vain muutaman maininnut, joh-
tui saamani kemikaalialtistus. 
Tästä syystä jouduin lopetta-
maan 15:sta vuoden jälkeen 
kyseisessä yrityksessä, jota ei 
enää ole.

•
No enyvei, kuljetuspuolella aje-
lin trukkia, jossa oli äänenvoi-
makkuus 92dB ja hiabtraktoria 
106dB. Kolme vuotta sitä kesti, 
kunnes tuli työsuojelukuvio mu-

kaan ja mitattiin desibelit. Mutta 
se oli silloin jo myöhäistä, kuu-
lon pysyvä alenema oli tosiasia.

Se yhdeksän vuotta mitä 
kuoppaisilla pihoilla vetelin urku 
auki joustamattomilla kulkupe-
leillä sai selän hajalle. Kulumia 
on vähän joka puolella. Kaksi 
kertaa murtui isovarvas ja ihan 
samasta kohdasta molemmilla 
kerroilla ja on nyt jäykkä ja rus-
tottunut ensimmäisestä niveles-
tä. Mutta ei se kävelyä haittaa, 
kuten lääkärikin sanoi ja silloin-
han se on uskottava.

Arvatkaa oliko turvakengät? 
No ei ainakaan siinä yritykses-
sä.

•
Tosiaan kemikaalialtistuksen 
vuoksi en saanut enää ajaa truk-
kia, koska sain epileptisiä koh-
tauksia joten tein kaikenlaista 
hanttihommaa.

Kerran sitten kiinnitin nos-
turinkoukkuja säiliöiden nos-
tokorviin käyttäen alumiiniteli-

Sairas kertomus
nettä jossa oli pyörät alla. Olin 
3-4 metrin korkeudella siirtäen 
telinettä ylhäältä kiskoen säiliön 
reunasta. Telineessä oli yksi vää-
ränlainen pyörä joka kuoppaan 
osuessaan putosi tietämättäni 
pois alta. Sen seurauksena, kun 
sain koukun kiinni ja tulin alas-
päin, alkoi teline kaatua ollessa-
ni noin kahden metrin korkeu-
della.

Kuin hidastetussa filmissä 
mietin vain kuinka päin tulisin 
alas. No, tulin vasen jalka edel-
lä, kantapää halkesi jatkumona, 
sitten murtui häntäluu. Mikäli 
olisin kaatunut 10 cm taakse-
päin olisi kalloni haljennut. Nyt 
vain iskin takaraivon asfalttiin. 
Jonkinmoinen pattihan siitä tuli, 
onneksi olen kovapäinen. Teline 
hajosi ympärilleni eikä yksikään 
putki osunut minuun.

Puolen vuoden sairasloman 
jälkeen pääsin sitten uudelleen-
koulutukseen Helsinkiin invalii-
disäätiölle työstömekaanikko-
linjalle.

•
Kolmivuotisen koulun jälkeen 
päädyin nykyiseen työpaikkaani 
23 vuotta sitten. Täällä työnan-
taja määräsi minut vasten tah-
toani yötyöhön. Lääkäri mittasi 
vain verenpaineeni ja kelpuutti 
palvelukseen. Viikon sitä kesti 
kunnes sydän sanoi, ettei käy. 

Työpaikkalääkäri vähän säi-
kähti, ei ollut noteerannut ker-
tomaani nuoremman sisareni 
vakavasta leikkaukseen johta-
neesta sydänsairaudesta. Lää-
käri ei ole talossa enää.

Kun palasin takaisin vanhaan 
työrytmiin palautui sydämeni 
ennalleen, tosin vähän närkäs-
tyneenä kohtelustaan.

•
Nyt työsuojeluvaltuutettuna 
ei voi olla muuta kuin tyyty-
väinen nykyiseen  työturvalli-
suustasoon, vielä kun asenteita 
saataisiin vähän muokattua jää-
räpäiden osalta: ”en ennenkään 
ole suojaimia tarvinnut”.

Mikäli olisin aikoinaan tien-
nyt, mitä nyt tiedän, niin olisin 
kiertänyt erään tietyn yrityksen 
kilometrien etäisyydeltä. Kaikis-
sa (3 kpl) pitempiaikaisissa työ-
paikoissa, missä olen vammani 
saanut, on työnantaja päässyt 
ilman mitään velvoitetta ja seu-
rauksia. Olen ollut vain työkalu, 
joskus ehkä jopa rasite, ja aika-
ni palvelleena siirryn eläkkeelle 
työnantajan alkaessa etsiä uutta 
tuottavampaa työkalua tilalle.

TERvEISIN TENho KELLoKANgAS 

keinoja finanssikapitalismin hil-
litsemiseksi. Suurin osa kaikesta 
maailmassa käytävästä kaupas-
ta tapahtuu rahoitusmarkkinoil-
la, joka mahdollistaa pääomilla 
keinottelun. Rahoitusmarkki-
noilla ei kaupata tavaroita eikä 
palveluita vaan näkymätöntä 
spekulatiivista rahaa. Keinotte-
lusta aiheutuvia haittoja ehkäi-
semään on Euroopassa otettava 
käyttöön keinottelua vähentävä 
rahoitusmarkkinavero.

Myös pankkien tekemä ra-
halla spekulointi on tuotava 
päätökseen. Pankkien toimin-
nasta on ollut taloudelle paljon 
haittaa ennen kriisiä ja sen jäl-
keenkin. Ylisuuriksi paisuneita 
jättipankkeja on pilkottava osiin 
esimerkiksi sallimalla sijoitustoi-
minnan harjoittaminen ainoas-
taan rahastoille. Pankkien tulisi 
keskittyä perustehtäväänsä eli 
rahojen tallettamiseen ja laino-
jen myöntämiseen.

Vaihtoehtoja siis löytyy. 
Näitä asioita on eduskunnassa 
ajamassa vasemmisto ja samo-
ja asioita täytyy vasemmiston 
ajaa EU- tasollakin. Eurooppa on 
liian arvokas paikka jätettäväksi 
kokoomuslaisten, perussuoma-
laisten ja muiden oikeistovoi-
mien haltuun.

KARI UoTILA
Metallitaustainen kansanedustaja Kari Uotila on vahvasti suo-
malaisen työn asialla.

Toiminta imaisi 
mukaan
Lohjan metallityöväen ammatti-
osasto nro 8 täyttää tänä vuon-
na sata vuotta. Yksi osaston 
uusista aktiiveista on Seija Jär-
vinen. Hänen työpaikkansa on 
elektroniikkavalmistaja Enics 
Finland Oy.

Seija Järvinen on ollut vasta 
vuoden verran aktiivisemmin 
mukana osaston toiminnassa. 
Hänet valittiin melkein heti am-
mattiosaston kulttuurivastaa-
vaksi. Seija kokee, että juuri kult-
tuuritoiminnalla on mahdollista 
elävöittää osaston toimintaa.

– Kulttuuritoiminnan mer-
kitys osastossa on tosi tärkeä, 
Seija toteaa.

– Se on sitä konkreettista 
toimintaa, joka ulottuu tavalli-
seen työntekijään. Sen kautta 
on helppo osallistua. Se lähen-
tää työntekijää liittoon ja am-
mattiosastoon.

Hän korostaa, että niin sa-
nottu normaali osaston toimin-
ta kokouksineen koetaan usein 
vieraaksi. Sen sijaan kulttuuri-
toiminnan kautta on matalampi 
kynnys tulla mukaan. Ja hen-
kisesti virkistävät tapahtumat 
antavat vastapainoa arkiselle 
työlle.

– Esimerkiksi meillä oli viime 
keväänä teatterimatka Tampe-
reelle, jonka järjestin. Jatkossa 
pitäisi suunnitella lisää näitä te-
atterireissuja.

Seija Järvinen on satavuoti-
aan Lohjan metallityöväen 
ammattiosaston uusia aktii-
veja. Hän on ammattiosas-
tonsa kulttuurivastaava.

– Niissä tapahtumissa on 
yleensä mukava tunnelma, ih-
miset tutustuvat toisiinsa ja te-
atterimatkoilla saa myös vähän 
vastinetta jäsenmaksuille.

Itse asiassa Seija Järvisen 
kiinnostus ammattiyhdistystoi-
mintaan heräsi niiden työkave-
reiden myötävaikutuksella, jotka 
ovat mukana Metallin Vaikuttaji-
en toiminnassa. Hänellä oli jo 
ennestään vasemmistolainen 
maailmankatsomus. Niinpä tun-
tuu luontevalta mennä Metallin 
Vaikuttajien tilaisuuksiin. 

– Tavallaan tämä toiminta 
on imaissut mukaansa, Seija 
naurahtaa. – Ammattiosaston 
asiat kiinnostaa ja juuri Metallin 
Vaikuttajien vasemmistolaisuus 
tuntuu minun mielestäni työn-
tekijöiden etujen mukaiselta 
suuntaukselta.

Tenho Kellokangas on nykyisin asiantunteva työsuojeluvaltuutettu. Osaltaan häntä on päte-
vöittänyt valtuutetun tehtävään omat, kovatkin kokemukset työuran aikana.
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Metallin Helsinki-Uusimaa aluejärjestön leikkauslistat kurjista-
vat jäsenille tarjottavia vapaa-ajan rentoutumis-, elämys- ja yh-
dessäolon mahdollisuuksia. Retkeilypäivä on ollut aina suosittu 
tapahtuma jäsenille perheineen ja siinä säästäminen ei aina-
kaan luo positiivista kuvaa alueen toiminnasta. Tänäkin vuonna 
toista tuhatta jäsentä perheineen osallistui Puuhamaalla järjes-
tettyyn tapahtumaan. Kulttuurijaos osallistui omalla panoksel-
laan päivän ohjelmatarjontaan.

Alueen aktiivinen ja toimiva kulttuurijaos on myös leikkaus-
listalla. Ehkä tästä syntyvä muutaman tonnin säästö pitää Me-
tallityöväen Liiton talouden hyvässä kunnossa ja antaa siivet 
uuteen kasvuun.

Kuten sanotaan, kurjuus lisää kurjuutta. Kulttuuri on hen-
kistä hyvinvointia tukevaa toimintaa ja sitä työttömyyden ja 
taantuman syvetessä pitäisi entisestään lisätä, ei leikata. Toi-
saalta, ollaanhan Metallityöväen Liittoakin oltu erään porukan 
toimesta lakkauttamassa, mutta senkin osalta toiminta jatkuu 
edelleen. Hyvä näin. Näitä ajatuksia voisi kiteyttää myös runon 
muodossa:

Niinkuin haavan lehti kuihtuu ja putoaa,
pohjolan pimeää, hyistä talvea odotellen,
kuihtuu alueen toiminnat, unholaan vajoaa,
leikkauslistojen laatijat käy työhön saksia teroitellen,
ei säästy kulttuuri, ei jäsen perheineen, minne varat katoaa,
on jotain unohtunut, vanhoja, parempia aikoja muistellen.

A-p hyNyNEN

Kuihtuvaa 
kulttuuria

A-P Hynynen pitää lyhytnäköisenä sitä, että Metallin Hel-
singin ja Uudenmaan aluejärjestössä leikkaukset kohdis-
tuvat jäsenistön vapaa-aika- ja kulttuuripalveluihin.

Ihmiskunnalla on vielä muutama 
miljardi vuotta aikaa elää tällä 
avaruusaluksella. Loppu tulee 
kyllä väistämättä. Kysymys on 
vain väkivaltaisesta tai rauhan-
omaisesta lopusta. Atomien 
kannalta lopulla ei ole mitään 
merkitystä. Lopulla on merkitys-
tä tälle inhimilliselle materialle 
elikkä ihmiskunnalle.

Meidän olemassa olomme 
perustuu 13-miljardin vuoden 
materian kehitykselle, jossa ih-
misessä materia on saavuttanut 
itsetajunnan asteen. Evoluution 
kautta nykyinen ihminen kehittyi 
Afrikassa. Ihminen oli mustaihoi-
nen lähtiessään valloittamaan 
maapalloa. Kymmeniä tuhansia 
vuosia jatkunut ihmiskunnan ke-
hitys eri puolilla maapalloa teki 
meistä erilaisia. Luonto muovasi 
meistä erikokoisia, näköisiä ja 
värisiä.

Nykyisin ihmiskunnan his-
toria tunnetaan ainakin 10 000 
vuoden taakse ennen ajanlas-
kumme alkua. 10 000 vuodessa 
on tapahtunut paljon ihmiskun-
nan historiassa. Lähi-idässä noin 
10 000 vuotta sitten ryhdyttiin 
viljelemään kasveja ja kesyttä-
mään kotieläimiä. Tämä kaikki 
oli kiinni siitä, että viljelyskas-

vissa tapahtui mutaatio kasvin 
tähkässä. Ennen mutaatiota 
tähkän jyvät putosivat maahan. 
Mutaation jälkeen jyvät pysyi-
vät tähkässä. Tämä mahdollisti 
maatalouden ja ihmiskunnan 
astumisen uuteen aikaan.

Nykyisen Irakin alueella noin 
5000 vuotta ennen ajanlaskum-
me alkua oli perustettu kaupun-
kivaltioita, joita hallitsivat papit 
ja kuninkaat. Lähi-itä, joka oli 
koko silloisen ihmiskunnan si-
vistyksen keskus, on nyt tehty 
sotatantereeksi, jossa kasvaa 
ihmiskuntaa tuhoava sodansie-
men.

Orjuus, maaorjuus ja palk-
katyö. Ihmiskunnan kehityksen 
”peruspilarit”, 3000-vuotta or-
juutta. Kaikki sivilisaatiot antii-
kista kapitalismiin ja monikan-
sallisiin yrityksiin ovat perustu-
neet orjatyövoimaan. Euroopan 
Unionin alueella on tällä hetkellä 
arvioitu olevan 880 000 orjaa ja 
3600 kansainvälisesti toimivaa 
rikollisjärjestöä. Orjuuden mää-
rittelee pakkotyö ja työväen 
omistusoikeus. Suomessakin 
on työväen omistusoikeus työn-
antajapuolen ja työtekijäpuolen 
keskusjärjestöillä EK-SAK:lla. 
Työehtosopimuksella sidotaan 

Sieltä jostakin ajatusten 
sopukoista

työnantajapuoli ja työtekijäpuo-
li noudattamaan neuvoteltua 
sopimusta työvoiman käytöstä. 
Monarkian haamuina Suomes-
sakin on 357-aatelissukua. Niin 
että on tässä kyllä miettimistä. 
Mitä tarkoitetaan tasavallalla, ja 
kenellä on todellinen valta yh-
teiskunnassa.

Kapitalismi-monikansalliset 
yritykset ihmiskunnan vetureina 
ovat viemässä, romahduttamas-
sa koko maapallon ekosystee-
min ja samalla aiheuttamassa 
ihmiskunnan tuhoutumisen. 
Greenpeace-järjestö yrittää ai-
nakin saada ihmiskuntaa jär-
kiinsä, mutta ei se vielä riitä. 
Radikaaliin muutokseen pystyy 
ainoastaan työväenluokka va-
pauttamalla itsensä orjuudesta. 
Ottamalla haltuunsa valtioval-
lan, tuotantovoimat ja poista-
malla yksityisomistuksen. Sosia-
lismi on ainoa yhteiskunnallinen 
voima, joka antaa ihmiskunnalle 
lisäaikaa. Samalla se takaa ih-
misten samanarvoisen kehityk-
sen. 

pääLUoTTAMUSMIES KARI IKoNEN 

ALfA LAvAL vANTAA oy

Pääluottamusmies Kari Ikonen kaivoi ajatustensa sopukoita ja löysi oheisen tekstin.

Pentti Ruohonen työskentelee 
Malmi-Steel Oy:llä, jossa val-
mistetaan kalusteita ruokailu-, 
sairaala- ja laboratorioympäris-
töihin. Hän on toiminut työpaik-
kansa pääluottamusmiehenä 
yrityksen perustamisesta lähti-
en eli 18 vuotta.

Ruohonen on ollut pitkään 
myös ammattiosastonsa Hel-
singin Metalli vitosen sihteeri-
nä. Järjestötoiminta vie paljon 
aikaa, mutta hänestä on tärkeää 
panostaa edunvalvontatoimin-
taan.

– Työntekijöiden eduista täy-
tyy pitää huolta, eivät ne itsek-
seen säily, hän sanoo.

Omalla työpaikalla luotta-
musmiehenä toimiessa Ruoho-
sella ei ole ollut suuria hanka-
luuksia.

– Tosin aina ei kaikki kuiten-
kaan mene oman mielen mu-
kaan, hän sanoo. – Nyt talossa 
on uusi isäntä. Vielä ei kuiten-
kaan ole ollut mitään erityisiä 
kädenvääntöjä. Aika näyttää, 
miten asiat sujuvat.

Edut eivät säily 
itsekseen

Liian paljon 
asioita auki

Uusi sopimusratkaisu kuitenkin 
mietityttää Pentti Ruohosta.

– Ihmiset ovat aika petty-
neitä sopimuksen antiin, hän 
tuhahtaa.

– Kaikki ymmärtävät sen, 
ettei noilla rahoilla ansiotaso 
säily. Hinnat nousevat kummin-
kin jatkuvasti, joten ostovoima 
tulee vähenemään. Kyllä tässä 
on vyötä kiristettävä.

Hän toteaa, että suurimmalle 
osalle ihmisistä ei ole vielä sel-
vinnyt, mitä nämä sopimuksen 
tekstimuutokset vaikuttavat.

– Pieniä parannuksia sieltä 
on kuitenkin tulossa.

Pentti Ruohonen pitää heik-
koutena myös sitä, että niin pal-
jon asioita jäi työryhmiin.

– Siellä on hirveän isoja asi-
oita, jotka jäivät auki kokonaan. 
Esimerkiksi on sovittu, että elä-
keratkaisut tulevat sopimuskau-
den aikana voimaan. Nyt ei vielä 
tiedetä, mitä sieltä on tulossa.

Ruohosen mukaan yleisesti 
pelätään, että huononnuksia voi 
tulla.

– Työnantajalla on niin kova 
rummutus käynnissä. Nykyisin 
käydään mediasotaa, eikä meil-
lä ole sellaista tiedotusvoimaa 
kuin työnantajapuolella. Ne pys-
tyvät etukäteen pohjustamaan 
ratkaisuja ja pelottelemaan ih-
miset valmiiksi.

Liikunnasta 
vastapainoa

Vaikka sopimusratkaisu ei hur-
raa-huutoja aiheutakaan, Pentti 
Ruohonen ei ala synkistele-
mään. Työlle ja järjestötoimin-
nalle löytyy vastapainoa liikun-
nasta. Avovaimonsa Eira Tam-
miluoman kanssa hän harrastaa 
tanssimista.

– Käymme lavatansseissa. 
Äskettäin oltiin SAK:n opistossa 
viikonlopun ajan tanssikurssilla. 
Ja keväällä oltiin siellä ensim-
mäisen kerran. Tanssiminen on 
hyvä ja mukava tapa pitää yllä 

Pentti Ruohonen on Malmi-Steel Oy:n pääluottamusmies ja 
Helsingin Metallityöväen ammattiosasto vitosen sihteeri.

Pahat kielet väittävät, että joku 
työntekijä Metallityöväen liitosta 
yritti puhelimitse painostaa Ra-
kennusliittoa kapitalistien me-
gaprojektin Työttömyys- ja mak-
susopimuksen taakse. En yhtään 
epäile, etteikö näin olisi voinut 
käydäkin. Metalliliiton ”toimet” 
tämän syksyn sopimusten syn-
nyssä puhuvat puolestaan suh-
teellisen vakuuttavasti. 

Rakennusliiton selkäranka ei 
kuitenkaan katkennut, vaan sen 
elimet päättivät yksimielisesti 
olla menemättä mukaan histo-
riallisen huonoon ja vaaralliseen 
pohjapaperiin. Työntekijät eivät 
ole joutuneet rauhan oloissa 
kärsimään näin huonoa kohte-
lua sitten 30-luvun, jolloin aktii-
veja pantiin vankilaan väärien 
mielipiteidensä takia. 
                                     

•
Työllisyys- ja kasvusopimuksen 
syntyvaiheista ei ole liiemmin 
julkisuudessa hiiskuttu. Totta 
lienee seikka, että sopimus ää-
rimaltillisesta ja pitkästä palk-
karatkaisusta ja työehtojen 
heikennyksiä miettivien työryh-
mien kokoontumiset määräävä 

idioottien paperi päätettiin sol-
mia maan hallituksen luvattua 
EK:lle 4.5 % yhteisöveronalen-
nuksen yritysten voitoista.

Keskusjärjestöjen ja liitto-

jen johtajat olivat ottaneet to-
sissaan työnantajaystäviensä 
itkeskelyt kilpailukyvyn putoa-
misesta maailman kolmanneksi 
parhaaksi ja palkkatason nou-

susta kestämättömäksi Saksaan 
ja Ruotsiin verrattuna.

Työntekijäpuolen pomot 
katsoivatkin heti omaan tilinau-
haansa ja totesivat, että kaiketi 
tällä parinsadantuhannen vuo-
siansiolla pärjäillään seuraavat 
kolme vuotta ja raapustivat 
nimet paperiin ymmärtäväisin 
mielin.                      
                                   

•
Hyvinkää-Riihimäki-akselilla    
ilmes tyvässä Aamupostissa 
kerrottiin, että SAK:n Lauri Lyly, 
STTK:n Mikko Mäenpää, Akavan 
Sture Fjäder sekä EK:n Kari Hä-
kämies ja Lasse Laatunen lensi-
vät syyskuun lopussa viikonvaih-
teeksi parin päivän karonkkaan 
Munchenin Oktoberfestille.

Juhlaan ja saksalaisen pa-
nimoteollisuuden kilpailukyvyn 
nostamiseen oli aihetta, koska 
he olivat varmoja, että esimer-
kiksi Metalliliitto hyväksyy hal-
linnossaan Työllisyys- ja kasvu-
sopimuksen mukaisen oman 
sopimuksen.
                                   

•
Syksyn mittaan on alkanut lii-

Hakaniemestä Etelärantaan

Kapitalistit tyytyväisiä ay-aristokratiaan

kuntoa.
Sen lisäksi hän pyöräilee ke-

säisin työmatkat ja käy kuntosa-
lilla.

– Jos kuudenkymmenen 
päälle meinaa työssä ja järjestö-
toiminnassa jaksaa, niin kuntoa 
pitää hoitaa, hän naurahtaa.

toista kuulua jonkinasteisista 
säästölinjauksista omissa toi-
minnoissaan. Raha meinaa lop-
pua. Ja tätä menoa vähenee 
täppi varmuudella. Pienemmistä 
palkoista jäsenmaksutulot jää-
vät niukoiksi. Uhkana ovat myös 
liitoista eroamiset.

Säästötoimiksi ehdotan 
SAK:n ja Metalliliiton ydintoi-
mintojen (lue johtoportaan jo-
kavuotinen petturuus) siirtämi-
sen Hakaniemestä Eteläranta 
10:een. Säästettäisiin kutsujen 
taksimaksuista. Metallitalo myy-
täisiin ja muutama hyvä tutkija 
ja toimitsija sijoitettaisiin hal-
vempiin konttoreihin vaikkapa 
Pitäjänmäkeen, jossa toimistois-
ta on ylitarjontaa…?

 Keskusjärjestöjen ja liittojen 
johtomiehille voisi myös vaih-
toehtoisesti katsella työpistettä 
mahdollisimman läheltä Kokoo-
muksen puoluetoimistoa! Toi-
met siksi, ettei tarvitsisi kurittaa 
työntekijöitä jäsenmaksun nos-
tolla. Jotainhan hyvää heillekin 
pitää yrittää ainakin luvata?

TERho LAITILA

pääLUoTTAMUSMIES, Ao 70

kolumni

Terho Laitila
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Nyt on sitten saatu sopimus, 
jolla pelastetaan valtiovarainmi-
nisteri ja koko Suomi.

Keskustelu alkoi median vyö-
rytyksenä kun EK:n pojat olivat 
kesällä saunoneet Häkämiehen 
saunassa ja saaneet häkää koko 
porukka. Median vyörytykseen 
osallistuivat vähänkin kynnelle 
kykenevät, mutta käsky oli käy-
nyt saunaporukalta ja kun meil-
lä ei enää ole tutkivaa journalis-
mia, niin kun tarpeeksi toistaa 
niin siitä tulee totuus. Tutkijat 
kilvan todistivat kuinka meidän 
kilpailukyky on huono teollisuu-
dessa verrattaessa Saksaan ja 
Ruotsiin. Katsottiin käppyröitä 
sopivalta ajanjaksolta ja muka-
na oli koko Suomen työntekijät 
aina julkista sektoria myöten.

Loppuvaiheessa, kun ei mei-
nannut löytyä rohkeutta päättää 
eli vedättää omiaan, keskustel-
tiin, että pitää pystyä olemaan 
rohkea päätöksissä. Miten se 
meni: Kataisenvale, emäväle ja 
tilasto.

Suomalaisten ostovoima on 
eurooppalaisittain Etelä-Euroo-
pan tasolla ja tällä nollatiellä 
palkansaajalla on tulossa huo-
not ajat. Mutta sekin on jotenkin 
meidän tukijoille kielletty tarina 
eikä pääse uutisiin. Sopimusta 
myytiin mediassa kymmenillä 
tuhansilla uusilla työpaikoilla, 
mutta nyt jo ostovoiman puut-
teen takia kulutus laskee ja 
tulee kymmeniä tuhansia uusia 
työttömiä.

Vakautussopimus
Eläkekeskustelu

Viime aikojen eläkekeskustelu 
menee samalla tavalla julkisuu-
dessa. Eläkejohtajat ottavat par-
haimmillaan 760000€ eläkkeen. 
Kavereiden kanssa sopivat jär-
jestelyistä että mulle ja sulle. 
Viime uutisten mukaan ne laite-
taan vielä salaisiksi?

Eläkeyhtiöt jakavat yrityksil-
le lisäeläkkeitä jotka ei koskaan 
mene työntekijöille. Eläkejärjes-
telmän pitää huomioida myös 
se kuinka raskasta työ on ollut 
kyseisellä ihmisellä. Nyt van-
hemmat työntekijät sanerataan 
ensimmäisenä ulos työpaikoil-
ta. Lisäpäiväjärjestelmää ei saa 
poistaa. Muutoin putoaa suuri 
osa heistä peruspäivärahalle, 
mikä taas romahduttaa heidän 
eläkkeet, elintasonsa ja vuosien 
työn.

Sitten on vielä vapaamat-
kustajia, kuten maatalousyrittä-
jät jotka lähtevät eläkkeelle 56 
vuotiaina. He eivät eläkkeitään 
rahoita, vaan kaikki muut eläk-
keensaajat.

Tällainen kuormasta syömi-
nen ei tee eläkejärjestelmästä 
oikeudenmukaista. Toivonkin, 
että järjestelmän rakentajat, 
valvojat, järjestöjemme edusta-
jat rakentavat eläkejärjestelmän 
kaikilta osin läpinäkyväksi, ettei 
kuormasta syömistä tapahdu 
jatkossa.

SEppo gRåSTEN

Ao 287 pUhEENJohTAJA

Viimeisten viikkojen aikana on 
kyselty usein, missä ja kuka 
Metalliliiton päätökset tekee ja 
miten sopimukset hyväksytään, 
vaikka tiedetään, ettei jäsenistö 
ole samaa mieltä.

Työllisyys ja kasvusopimus 
on saanut huomiota, ja hyvä 
asia on, että jäsenistö seuraa ja 
huomioi myös tapaa, millä asioi-
ta päätetään. On myös kysytty, 
miksi valta on keskittynyt pie-
nelle ryhmälle, joka ei kuuntele 
jäsenistöään. 

Metalliliiton hallitus esittää 
asioita joko hyväksyttäväksi tai 
hylättäväksi. Päiväksi tai kah-
deksi kokoontuva liittovaltuusto 
käy keskustelua puheenvuoroin. 
Osa valtuuston edustajista, val-
mistelee esillä olevasta asiasta 
tai sopimuksesta oman puheen-
vuoron. Päivän aikana on sitten 
tehtävä päätös siitä onko sopi-
mus hylättävä vai hyväksyttävä. 

Kun kolme ihmistä ei hyväk-
sy sopimusta 56:ta liittovaltuus-
ton jäsenestä, on päätös selkeä. 
Nyt puhutaan edustuksellisesta 
demokratiasta. Metalliliitossa 
suurinta valtaa käyttävä puolue 
uskottelee olevansa Metalliliitto. 
Ja suurin osa Metalliliiton jäse-
nistä uskoo myös niin olevan. 
Kun liittovaltuusto siis päättää 
asioista, ei se aina ole kaikkien 
edustajien päätös, mutta demo-
kratiaan kuuluu, että enemmis-
tön näkemys voittaa.

•
Vastaan kysymykseen kysymyk-
sellä: Ovatko puoluepoliittiset 
päätökset aina jäsenistön etu-
jen mukaisia

Muistettava on että tämä-
hän on sitten jo valintakysymys. 
Valinnat taas tehdään joka nel-
jäs vuosi. Tässä on se jäsenistön 
suora mahdollisuus vaikuttaa 
valintoihin. Vai olisiko ratkaisu 
siinä että edustuksellinen de-
mokratia muutettaisiin suorak-
si? Vai olisiko niin että edunval-
vonta ja politiikka pitäisi eriyttää 
liittojen toiminnassa? Mistä te 
jäsenet haluatte maksaa?

•
Minulta on myös kysytty miten 
liiton hallinto kuvittelee, että jä-
senet kykenevät elämään tämän 
sopimuksen ja yleiskorotuksen 
kanssa.

Niin kuin kerroin ovat pää-
töksen tekijät samassa venees-
sä lähes kaikki. Suurin osa meis-
tä on saava myös samat yleis-
korotukset. Sitä, ymmärtääkö 
liiton johto asian, en osaa sanoa. 
Työnantajan mielestä meille riit-
tää kai kolhoosiasunto sänky ja 
riisikuppi.

Osakkeenomistajat ja joh-
tajat taas eivät ole sitoutuneet 

Suo siellä, vetelä täällä, ja 
pitkospuita todella vähän

mihinkään eli maltillisia palkka-
ratkaisuja ja bonuksia on turha 
odotella hallituksissa ja johto-
ryhmissä. Suomen kilpailukyky 
on edelleen kolmanneksi paras 
Euroopassa. Huonolla johtami-
sella olemme nyt tässä tilan-
teessa, toisin kun työnantaja 
antaa ymmärtää että syynä olisi 
työläisten palkkakehitys.

• 
Kuulin myös neuvottelijoiden 
kommentoivan, että työnan-
tajalla oli tukku heikennyksiä, 
jotka torjuttiin. Me maksamme 
neuvottelijoille heidän työstään, 
ja he ovat vapaaehtoisesti jopa 
halunneet siihen työhön. Mikä 
mättää siis? Uskalluksen puute, 
vai loppuvatko ideat kun istutaan 
EK:n kanssa nenätysten. Uskon, 
että heitä ei ole valittu työhönsä 
siksi, että he ovat mukavia. Vaan 
siksi että uskomme heidän pys-
tyvän edunvalvontaan. Minusta 
kuitenkin oli kyse enemmän val-
takunnan politiikasta kun osaa-
misesta tällä kertaa.

Toisaalta, jos meillä ei olisi 
liittoja, olisimme hukassa. Ku-
kaan ei neuvottelisi meille työ-
ehtosopimusta, silloin me kaikki 
itse neuvottelisimme omasta 
puolestamme kaikki työehdot. 
En usko että sekään vaihtoehto 
olisi ratkaisu parempaan ja tur-
vallisempaan työelämään.

• 
Hyvät työtoverit toivon tämän 
selventävän edes jotain niistä 
kysymyksistä, joita olen saanut. 
Toivon edelleen että lähettäisit-
te niitä jatkossakin, toki vastaan 
myös henkilökohtaisesti. Kiitän 
erityisesti terveestä kritiikistän-
ne, se on nyt ja tulevaisuudessa 
oman toimintani virstanpylväs. 
Mielestäni Metalliliitto perustet-
tiin ihmisen tarpeesta, nyt se on 
unohtanut ihmisen ja toimii poli-
tiikan ehdoilla.

RAIJA-RIITTA LUIRo-pIIppo

METALLILIIToN LIITTovALTUUSToN 

JäSEN

Seppo Gråsten ei usko lupauksiin, joiden mukaan vakautusso-
pimus toisi mukanaan kymmeniä tuhansia työpaikkoja.

Metalliliiton päätöskiemuroita, pohtii Raija-Riitta Luiro-Piippo.

Mirkka Andersson työskente-
lee Helo Oy:n Hangon tehtaal-
la ja toimii työpaikkansa vara-
pääluottamusmiehenä.

Helo Oy on maailman suu-
rin sauna- ja höyrykylpyalan 
yritys. Se kehittää, valmistaa 
ja markkinoi sauna- ja höyry-
kylpyalan tuotteita maailman-
laajuisesti. Hangon tehtaalla 
työntekijöitä on nelisenkym-
mentä.

Mirkka Andersson lähti am-
mattiyhdistysliikkeen toimin-
taan mukaan oikeastaan velvol-
lisuudentunnosta. 

– Kiinnostuneita ay-toimin-
taan ei paljon ollut ja minä koin, 
että yhteisiä asioita pitää kui-
tenkin hoitaa, hän perustelee.

Nykyisin Mirkka on Hangon 
Metallityöväen ammattiosaston 
toimikunnan jäsen ja mukana 
myös SAK:n paikallisjärjestön 
toiminnassa.

Kokemus luottamustehtä-
vien hoidosta hänellä on ollut 
melko myönteinen.

– Kyllä minä jatkan toden-
näköisesti ensi vuonnakin. Vain 
olemalla mukana toiminnassa 
voi edes jotenkin vaikuttaa asi-
oihin. Kyllä se jotain tyydytystä 
antaa, kun edes vähän pys-
tyy edistämään työntekijöiden 

Yhteisiä asioita pitää hoitaa
etuja. Työmarkkinoilla on luotu 
yhteiset pelisäännöt ja kaikki 
pelaa paremmin, kun niitä nou-
datetaan.

Sopimus ei mieltä 
lämmitä

Mirkka Andersson kertoo, että 
talouslaman vaikutukset ulottu-
vat myös hänen työpaikalleen. 
Työpaikalla on ollut lomautuksia 
ja parhaillaan käydään yt-neu-
votteluja.

– Yleensä se ennakoi irtisa-
nomisia. Toivottavasti näin ei 
käy ja pystyttäisiin jatkamaan 
lomautuksilla. Eiköhän lama ai-
kanaan hellitä ja sitten taas tar-
vitaan enemmän työntekijöitä.

Hän toteaa, että uutta työeh-
tosopimusta työpaikalla ei näin 
huonossa työllisyystilanteessa 
paljon ajatella. Mirkka Anders-
sonin mieltä sopimuksen laiha 
anti ei paljon lämmitä.

– Pitäisi lisätä ostovoimaa, 
jotta lamasta päätäisiin ja tämä 
sopimus merkitsee väistämättä 
ansiotason laskua. Ei se oikein 
toimi.

Herkkiä luontokuvia

Vapaa-aikanaan Mirkka harras-
taa valokuvausta ja on saanut 

tunnustusta erittäin kauniista 
luontokuvistaan. Hän kuvaa 
pääasiassa omaksi ilokseen, 
eikä ole erityisesti kaupannut 
kuviaan.

– Olen kuitenkin myynyt, jos 
joku on halunnut ostaa. Esimer-
kiksi Hangon matkailuesittee-
seen olen myynyt pari kuvaa. 

– Mun mies valokuvaa myös. 
Se on kiva harrastus, tulee pal-
jon liikuttua kameran kanssa 
luonnossa. Sitten niitä on mu-
kava kotona laittaa. Teen niistä 
HDR-kuvia. Siinä on aika paljon 
työtä, että kuvan saa mieleisek-
seen.

Hän kaipaa kuitenkin kuvaa-
jana uusia haasteita.

– Pitäisi päästä jonnekin 
reissun päälle, että saisi kuvata 
uutta ympäristöä. Hanko on jo 
niin koluttu. Olen myös suunni-
tellut sellaisen objektiivin hank-
kimista, että voisin kokeilla hen-
kilökuvausta.

Mirkka Andersson on kuvan-
nut pääasiassa Hangon 
luontoa. Alakuvassa hänen 
kohteensa on kuitenkin 
Uspenskin katedraali Helsin-
gissä.
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Helsingin Kaapelitehtaalla työ-
uransa tehnyt Erkki Haapalai-
nen on ollut kymmeniä vuosia 
mukana Metalliliiton kulttuuri-
toiminnassa. Hän on ollut tun-
nelman nostattaja, viihdyttäjä, 
joka esityksillään, runoillaan ja 
tarinoillaan on huumorin kei-
noin levittänyt työväenliikkeen 
sanomaa.

– On ilo harrastaa kulttuuri-
toimintaa Metalliliiton puitteis-
sa, Haapalainen sanoo. – Liityin 
Metallin kulttuurijaostoon kol-
mekymmentä vuotta sitten. Ja 
puuhaa riitti, tuolloin liitossa ja 
ammattiosastoissa arvostettiin 
myös henkistä puolta ja panos-
tettiin kulttuuritoimintaan.

Kulttuurivuosi 
sävähdytti

Erityisen suuren vaikutuksen 
Erkki Haapalaiseen teki Metallin 
kulttuurivuosi -84, jolloin liitto 
järjesti historiansa laajimman 
kulttuuritapahtumien sarjan.

– Metallin Kulttuurivuosi -84 
kokosi innokkaita, eri kulttuu-
rimuotoja harrastavia metallin 
jäseniä ympäri maata, Haapalai-
nen muistelee.

– Myös Helsingin Työväen-
talo pullisteli kahden päivän 
ajan soittoa, laulua, teatteria, 
taidenäyttelyjä ja muita taitoja. 
Ja sitten oli vielä koko maata 
käsittävä Tampereen päätapah-

tuma, johon parhaat esiintyjät 
ja taideteokset valittiin. Todet-
takoon, että Tampereen Sampo-
lassa, missä itsekin esiinnyin, oli 
kolme kahden tunnin täyspai-
noista ohjelmakokonaisuutta. 
Se oli valtava henkisen voiman 
näyttö Metalliliitolta ja innosti 
ihmisiä. 

Haapalainen toteaa, että tuo 
kulttuuriherätys elävöitti kaik-
kea liiton toimintaa.

– Ammattiosastojen tapah-
tumissa liikkui väkeä ja kult-
tuuriohjelmaa oli. Perheenjä-
senetkin tulivat mukaan. Liitto 
sai uutta voimaa. Koko perheen 
retkeilypäivät myöhemmin ovat 
olleet suuri menestys. Kulttuu-
ritoiminta auttaa osaltaan myös 
liiton edunvalvontaa.

Kulttuuri on 
henkireikä

Omalla työpaikallaan Erkki Haa-
palainen toimi aikoinaan aktiivi-
sesti erilaisissa luottamustehtä-
vissä. Hän koki, että luottamus-
tehtävien hoitamista varten sai 
voimaa juuri kulttuuritoiminnas-
ta.

– Itselleni oli henkireikä har-
rastaa kirjoittamista, sketsien ja 
runojen rustaamista samankal-
taisten toverien kanssa. Viime 
vuosina olemme harrastaneet 
Metallin puitteissa Cabareeteat-
terin nimellä pienoisnäytelmien 

Työväenliikkeen sanomaa 
huumorin keinoin

tekemistä ja esittämistä noin 
kymmenen hengen voimalla.

Tunnustuksen aktiivisesta 
toiminnastaan Erkki Haapalai-
nen sai vuonna 2009, kun hä-
nelle myönnettiin Metalliliiton 
kulttuuripalkinto. Eräissä valta-

kunnallisissa novelli- ja runokil-
pailuissa Haapalainen on huo-
mioitu. Myös Helsingin Lähiradio 
on ollut hänelle läheinen vaikut-
tamiskanava.

– Työväenhenkisten kult-
tuuriohjelmien tekeminen on 

antoisaa. Pieni vinkki vaikkapa 
ammattiosastoille: Lähiradio ja 
lähiteevee voisivat antaa virkis-
tävän lisän oman yhdistyksen 
toimintaan.

Huolestuttava 
kehitys

Metalliliiton kulttuuritoiminnan 
kehitys viime vuosina on kui-
tenkin saanut Erkki Haapalaisen 
mielen välillä apeaksi.

– Surukseni olen huomannut, 
että Metalliliiton tukea kulttuu-
ritoimintaan aiotaan supistaa. 
Mielestäni se on lyhytnäköistä. 
Aikoinaan Metalliliittoa olivat 
perustamassa monet kulttuuri-
persoonat. He toivat mukanaan 
joukot. Ja joukot ryhtyivät siihen 
kovaan edunvalvontaan runoi-
lun ohella.

Hän näkee, että tämän hen-
kisen, luovan toiminnan kuih-
tuminen on johtamassa koko 
Metalliliiton voiman ja järjestö-
toiminnan kuihtumiseen.

– Olen huolissani Metallin jä-
senmäärän vähentymisestä. Nyt 
on tehtävä kaikki Metalliliiton 
edunvalvonnan vahvistamisek-
si. Kulttuuritoiminta antaa siihen 
oman pienen mutta pippurisen 
panoksensa.

– Kulttuuritoiminta elää aina! 
”Ymmärtävä ihminen ei sodi 
vaan soittaa!”, Erkki Haapalai-
nen kiteyttää.

Erkki Haapalainen omassa elementissään, esiintymässä 
Metallin Vaikuttajille Hyvinkään Järjestötalolla.

Erkki Haapalainen toimii metallin jäsenten muodostamassa Cabareeteatterissa esiintyjänä, ohjaajana ja käsikirjoittajana. Kuvassa vasemmalta Ari-Pekka Hyny-
nen, Anitta Luoto, Hannu Tanner, Inge-Maij Bergman, Kaj Hedman, Sanna Korkiamäki, Martti Härkönen, Erkki Haapalainen (selin). Taustalla ovat muusikot Valeri 
Sokolov ja Heikki Ovaskainen.


